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TTG katalikų komitetas

Nr. 126

Kinijai rūpi
rusų apsupimas

— Pietų Korėjos kariuomenės
ir šmeižia tarybinę tikrovę.
vadai sudarė valdančią tarybą,
Taip, aš prisiimu drauge su ki
O ar ne tiesa, kad tarybinės tais keturiais kunigais atsakomy-Į
primenančią Pietų Amerikos k a 
valdžios pareigūnai rimtai neko bę už T T G Katalikų KomitetoĮ
rines chuntas. T a r y b a vadovaus
Siūlo Japonijai stiprinti gynybą
voja su girtuokliavimu? Degtine sukūrimą ir jo dokumentų paruo
valstybės valdymui, nors b u s
ir pigiu vynu yra užverstos mies Šimą. T a i padaryti paskatino ne|
Tokijo. — Kinijos premjeras svarbias bazes. Amerikiečių s t a 
j paliktas prezidentas i r civilinė
tų ir kaimų parduotuvės, klesti JAV Kongresas, kaip Jūs, Proku
H u a Guofeng pasakė Japonijoje tytoje C a m Rahn bazėje, Viet
vyriausybė.
svaigalų perpardavimas,
tauta rore, teigėte, bet nuolatos perse-!
— Turkijos p a r l a m e n t a s j a u kalbą, trukusią 45 min. Kalba namo įlankoje ir Da Nange s t o 
paskendus girtuokliavime, o kas kiojama Lietuvos Katalikų Bažny
80 k a r t ų balsavo ir v i s dar ne buvo transliuojama p e r Japoni vi sovietų k a r o laivyno ir avia
daroma šiai nelaimei sustabdyti? čia. Pabandykite Jūs valandėlę
išrinko prezidento. K a i kurie jos televiziją. Premjeras paaiš cijos jėgos. Pietryčių Azijoje
Neleidžiama savarankiškai veikti bent mintimis pabūti tikinčiuoju
atstovai ragina keisti konstitu kino, jog Kinija toliau stiprins vis daugiau aiškėja, kad čia So
blaivybės draugijoms, alkoholi ir pajusti „tikėjimo laisvę" tary
savo strateginių ginklų arsena vietų Sąjunga, per savo sąjun
ciją.
nių gėrimų gamybos planai n e  binėje Lietuvoje. Du vyskupai —
savaitę Kinija gininką Vietnamą, okupavusi
— Pirmą k a r t ą J A V k a r o lą. Praėjusią
mažinami (viešai spaudoje n e t Julijonas Steponavičius ir Vinsėkmingai
išbandė
savo tolimų Laosą ir Kambodiją, tampa sti
akademijų istorijoje mokyklas
neskelbiami!), o didinami. Le Vincentas Sladkevičius be jokios
baigė i r moterys.
Annapolio jų nuotolių raketas. Guofengas presnė karinė galybė u ž Kiniją.
galizuotos kovai su alkoholizmu kaltės ir be teismo dvidešimt me
k a r o laivyno akademiją — 5 5 nurodė, k a d Kinijai rūpi stip Ši jaučiasi apsupta. Kinijos
komisijos rūpinasi ne^ žmonių j t ų v a r g s t a tremtyje. Vyskupai be
merginos, West Point akademi rinti savo gynybos jėgas, išlai šiaurėje sovietai sustiprino savo
blaivumu, bet tik tuo, kad pasi Religijų reikalų tarybos įgalioti
j ą — 6 1 ir aviacijos mokyklą kyti savo tautinę nepriklauso divizijas, kurių yra 45. Sibiro
gėrę nenusikalstų, venerinėm l i  nio žinios ir sutikimo negali ku
mybę, pastovumą i r taiką, kad karinėje apygardoje įrengtos i r
Colorado Springs — 9 7 .
gom neapsikrėstų, į blaivyklas nigo paskirti į parapiją. Nė vie
— Italijoje dešinieji teroris t a u t a galėtų vykdyti savo mo sovietų SSH-20 vidutinių nuoto
nepatektų, pravaikštų darbe n e  nas jaunuolis be saugumo žinios
lių raketos.
t a i nušovė vieną ir sunkiai su dernizacijos planus.
padarytų ir panašiai. Jau seniai ir sutikimo negali įstoti į Kunigy
Užsienio
korespondentai,
stežeidė d u policininkus. Milane
Kinijos k a r o aviacija NATO
Lietuvos TSR vadovams reikėjo seminariją. Šiemet maždaug de
Raudonosios B r i g a d o s žudikai Į bedami šį Kinijos premjero vi ekspertų nuomone, y r a trečia
susimąstyti, kodėl tarybinis žmo šimčiai buvo sukliudyta mokyti?
zitą Japonijoje, pastebi specia- Į didumu pasaulyje, tačiau daunušovė laikraščio reporterį.
gų? vidutiniškai kasmet prage Kunigų seminarijoje. Kunigo veik Kinijos vicepremjeras ir karinės komisijos gen. sekretorius Geng Biao vieši
— Austrijoje
Afganistano lų premjero dėmesį gynybos į giausia pasenusi. Sovietai savo
Amerikoje, kur jis atvyko užsakyti karinių medžiagų. Jį. pasitiko ir labai
ria apie 170 — 180 rub.?
la parapijoje sekama ir varžoma. nuoširdžiai pasveikino gynybos sekretorius Harold Brown.
valdžios a t s t o v a s Mahmoud Ba- reikalams. J i s pažadėjo Kinijos Į Tolimųjų R y t ų bazėse turi 500
Prokuroras Bakučionis prikišo, Tikintieji negali dirbti mokyklo
rialai pareiškė, k a d j o vyriau p a r a m ą Japonijai, jei ji nutartų j bombonešių i r 1,400 naikintuvų.
kad aš už visas dabarties blogy se, vadovaujančiose pareigose ir
sybė pasirengusi derėtis su kai | stiprinti savo karines jėgas. į Labai padidintos karo laivyno
bes kaltę suverčiąs tarybinei val t.t. Ne tik aš bet ir visi Lietumynais : Iranu i r Pakistanu. Jis į H u a Guofengas p a s a k ė japonų jėgos. T a r p salų, atimtų iš
džiai.
vos tikintieji norėtų sužinoti, ką
siūlė derybas s u Amerika i r So- i premjerui Ohirai, k a d gynybos Japonijos, ir Vietname turimų
Labai gaila, kad į Kybartų I Prokuratūra padarė, kad viso ši
vietų
Sąjunga,
dalyvaujant, stiprinimas Japonijai y r a natū- bazių nuolat plaukioja sovietų
bažnyčią siunčiami menkai išsi- i to tikinčiųjų persekiojimo nebūJungtinėms T a u t o m s . P o t a r p - Į r a l u s ir reikalingas. Ohira pa- 8 raketomis ginkluoti kreiseriai
lavinę informatoriai, kurie n e - tų ir kad valstybė tikrai būtų at
tautinių garantijų, k a d niekas į s a k e s Kinijos premjerui, k a d ir ir 16 raketinių naikintuvų. Ry
skiria sąvokų: "ateistai" ir "tary- ; skirta nuo Bažnyčios? Nurodykinesikiš į Afganistano reikalus, į Amerikos
vyriausybė ragina tuose laikomi ir 75 povandeni
bų valdžia". Prieš tarybų v a i - Į te, jei galite, nors vieną pavyzdį
sovietų
kariuomenė
galėtų
pa-1
Japoniją
daugiau
skirti dėme- niai laivai. Arčiau savo krantų
Parlamentas visai nemini JAV įkaitu
džią pamoksluose aš nekalbu, t a - i kai tarybinė valdžia nubaudė kositraukti iš Afganistano.
Į sio gynybai. Šio vizito kalbose I Kinijos laivynas galėtų padačiau kaip kunigas aš turiu ne tik i kį nors Lietuvos bedievį, kuris akTeheranas. — Irano pirmasis
Užsienio stebėtojai, kuriems
no revoliuciios narlament** Pnra l gW r a i ^ ^ . t ^ ,
T~AM* T ™ , I
~ ^ a e l i o p r e m j e r a s Beginąs išryškėjo naujas "trikampis": j j ^ s o v i e t ų laivams sunkių
teisę, bet ir pareigą kovoti su be- | tyviai diskriminavo tikinčiuosius. H ^ r i l l
- L
Pažįstama nrdetis Irane, p a g r a s i n o Religinės parti jos jf•-1 Amerik a, J aponij a i r Kini ja. Tuo! n e t o l i u tačiau toliau iūroie
iruoswm
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nėse dvasinę tuštumą, suardė norima nuslėpti. Tik todėl Jūs
premjero Mehdi Bazargano pa-. Iraną į pražūtį. Arabai pietinė-. p a r l a m e n t o J
^ ^ , j o pavaduotUoj* j ^ ų - ^ ™ „ ^ ^ . į Č X J S T
rin£mus,
moralinius pagrindus ir tuo p a  negalite pakęsti TTG Katalikų!
dabartinė valdžios koalicija gali j komiteto vicepirmininkas G e n g j m u > Kinija turi stiprias pėsti
tarėją. Jo pavaduotoju įsnnk-. je Khizistano provincijoje rei- į d a b a r t i n ė v a l d ž i o s k o a l i c i i a ^ | !į 0 ^ i t e t o v f c S r m t o t o s ( S ™
K £ T 2 H 1 E 2 S
čiu atvėrė vartus daugybei nusi Komiteto, kuris gina tikinčiųjų iri
Biao vieši Washingtone.
ninkų jėgas, didžiausias
t a s Bazarganas. Abu laikomi | kalauja • autonomijos, kurdai s k a w J ž i a i pralaimėti
« m n a pasauneiti
kaltimų, apie kuriuos prieškari Bažnyčios teises.Šio komiteto progj
su
premjeru
|
lyje.
J
i
t
u
r
i
ir
moderniausias
Pasitarimuose su premjeru
nuosaikios politikos atstovais. į šiaurės vakaruose siekia nepri-{ _ L i b a n o ^ ^ ^ Beirute
nė ir giliai tikinti Lietuva n ė ramoje niekad nebuvo tikslo ko Pasiūlius Bazarganą pirminin- į klausomybės. Plačių autonomiįvyko susišaudymas t a r p dviejų Ohira Kinijos premjeras pakar atomines raketas, tačiau t a r p
voti ar silpninti tarybų valdžią, ko pavaduotoju, žinomas fanati-i nių'teisių siekia azerbaidžaniesapnuot nesapnavo.
musulmonų grupių, žuvo 19 totinai iškėlė sumanymą suda t ų dviejų seniausių ir naujau
Antroji m a n primesta kaltė — todėl jo nariams nederėtų primes kas ajatola Khalkhali, kuris nu- čiai ir baluchai. šias dvi tau- žmonių, 25 sužeisti.
r y t i bendradarbiavimo planą, sia jėgų y r a begalinė tuštuma:
ti
nebūtų
kalčių.
Jūs
TTG
Kata
teisė
šimtus
iraniečių
mirti
už
jų
|
tas
kursto
Sovietų
Sąjungos
tariamai nelegalaus
Tikinčiųjų
— Pietų Afrikos juodųjų ne k u r Japonijos technologinė ir seni tankai, atgyvenę artileri
likų
Komitetą
vadinate
nelegaliu.
ištikimybę
šachui.
atsistojęs!
agentai.
teisėms ginti Kataliku Komiteto
ramumuose policija nušovė d u ekonominė stiprybė, sujungta jos pabūklai, persenę lėktu
nes jis esąs
neužregistruotas. šaukė: "Nereikia Bazargano!"
sukūrimas ir dokumentų ruoši
Šalia tautinių mažumų atsi- juoduosius. Suimti 56 juodi su Kinijos žaliavų ir žmonių at vai.
Revoliucijos vado
ajatoios
mas, kurie yra patekę į Vakarus
(Bus daufriaul
Į metimo nuo revoliucijos, vidų- , dvasiškiai, kurie p r i t a r ė juodųjų sargomis, sudarytų galybę.
Khomeinio pareiškimą parla-1
rinė Irano klasė, turtingi biznie- I mokinių streikui dėl diskrimi
Kinijos, kuri t u r i nemažą įta
Popiežius prieme
; mentui perskaitė jo sūnus Ahriai irgi neremia dabartinės vy- Į nacijos švietimo reikaluose.
ką šiaurės Korėjos vadams,
! madas. Imamo žodyje parla- ;
riausybės. Fanatiškas grupes;
— Teisingumo d e p a r t a m e n t a s premjeras pažadėjo, k a d šiau
Lietuvos vyskupe
j mentas raginamas išlaikyti neu-1
dar palaiko ajatoios Khomeinio; nutraukė bylą prieš prezidento r ė s Korėja šiuo m e t u nebandys
j tralumą, neiti nei su Rytais nei į
Popiežius Jonas Paulius JJ ge
autoritetas, tačiau buvę j o rėmė- ; patarėją Hamilton Jordon, kū pulti Pietinės Korėjos. Šis už
su Vakarais, kovoti prieš visas j
gužės 17 d. privačioje audien
jai, laisvės kovotojai
muja- i r i s buvo a p k a l t i n t a s kokaino tikrinimas Japonijai labai svar
j didžiąsias galybes, prieš deši- į
hedenai ir komunistiniai feda- j vartojimu. J o kaltintojai ne- b u s , nes po Amerikos Pietų Ko cijoje priėmė Kauno ir Vilkaviš
j niuosius ir kairiuosius.
yeenai j a u atskilo nuo islamo j praėjo pro melagystės aiškini r ė j a yra svarbiausias japonų kio vyskupijų apaštalinį admi
Esu įsitikinęs, — pabrėžė Jo
(Tęsinys)
Parlamente
kalbą
pasakė : bloko. Vienas arabų diploma mo mašinas, kiti aiškiai b a n d ė prekybos partneris, kuris per nistratorių vyskupą Liudą Po
Kreipdamasis į Zairo r e s p u  nas Paulius U, — kad materia prezidentas Baru Sadras. Jis nu
vilonį, kuris nuo balandžio 10
pakenkti Jordonui.
n a i pirko iš Japonijos įvairių
blikos prezidentą ir kūrėją M o - lizmas, nesvarbu iš kurios pu rodė, kad ekonominė krašto pa t a s pareiškė "Los Angeles Ti
— Kambodijos reikalų konfe prekių už 6.25 bil. dol. Korėjos dienos lankosi Romoje. Vysku
mes" reporteriui, kad revoliuci
butu, į kardinolą Malulą i r į sės j i s besiskverbtų, yra vergi dėtis labai bloga.
pą Povilonį audiencijoje lydėjo
Biudžetas
rencija, kurioje dalyvavo 5© pastovumas
Japonijai
labai
didžiulę minią, popiežius s a v o ja, nuo kurios reikia ginti paremtas Irano valiuta, kuri nio Irano valdžios troškimas
Lietuvos vyskupijų liturginės
yra kovoti išsyk "prieš visus". valstybių atstovai, apeliavo į svarbus.
žodį pradėjo linkėjimu: "Die žmogų...
komisijos pirmininkas kunigas
laikoma užsienio bankuose. Jis Juo daugiau priešų, juo didesni Vietnamo vyriausybę, prašyda
"New
York
Times"
karinis
vas telaimina Zairą!
Dievas
Vaclovas
Aliulis, dirbantis Vil
Aukštosios Voltos respubli ragino užbaigti Irano mažumų sunkumai, tuo didesnį pasiten ma n e t r u k d y t i šelpti badaujan
korespondentas
Drew
Middleton,
telaimina Afriką!" Noriu su
niaus šv. Petro ir Pauliaus pa
kos prezidentui Lamizana, ku sukilimus, ragino vesti užsienio kinimą pergyvena fanatiški ši- čius kambodiečius.
susitikęs Belgijoje su NATO rapijoje, i r Vilniaus šv. Rapolo
jumis pasidalinti savu velykiniu
politiką
neutralią,
savarankiš
— Gegužės m ė n . viduryje
ris pasitiko ir išlydėjo popie
jitai. J u o daugiau kovos fronkariniais
planuotojais,
rašo, parapijos klebonas, Kauno Ku
džiaugsmu, — kalbėjo popiežius.
žių, ir krašto vyriausybei Jo ką, nepriklausančią nuo kitų tų. t u o didesnis įrodymas, kad I 675,000 amerikiečių pirmą kar— Bažnyčia, kuriai čia aš a t s 
Bani Sadras aiški persas pildo Dievo valią. Tuo j tą paprašė bedarbių pašalpos j o g Kinijos strateginė padėtis nigų Seminarijos dėstytojas ku
nas Paulius I I padėkojo u ž Baž valstybių.
Azijoje paskutiniu m e t u pablo nigas Pranciškus Vaičekonis.
tovauju, gali jum daug padėti,
nyčiai rodomą palankumą i r su no, kad parlamente turi būti pačiu auga Dievo atpildas bei i Per savaitę bedarbių skaičius
gėjo. Sovietų Sąjunga vis dau Vyskupas Liudas Povilonis visų
siekiant geresnės, laisvesnės,
d a r y t a s sąlygas jai veikti kraš j laisvi debatai, kurie parodytų! J j į į į į
Kai kurie užsie padidėjo 59,000.
giau
stiprinasi Vietname. Ha pirma išreiškė šventajam Tė
broliškesnės
ateities...
Jonas
to ir tautos gerovei. Popiežius visai tautai, jog klausimus ga nio korespondentai nenustebtų,
— Trys
jauni Miami
juo
nojaus vyriausybė be sovietų vui Lietuvos katalikų sveikini
Paulius U sveikino visus: katali
savo kalboje ypatingai jautriai lima spręsti be smurto.
jei valdžią eventualiai paimtų dieji suimti IT apkaltinti trijų bal paramos, kuri siekia apie 3 mil. mus i r linkėjimus jo 60-tojo gim
kus ir nekatalikus, krikščionis i r
prisiminė nuo sausros kenčian
tųjų nužudymu riaušių metu.
Parlamentas gavo laišką i i grupė karininkų.
dol. kasdien, neišsilaikytų, todėl tadienio proga. Ilgame, pusant
nekrikščionis, ypač tuos. k u  ) *
čius Sahelio gyventojus, kvies
— Lenkijos aviacijos specialis
"studentų, kurie seka imamo
sovietai gauna Vietname labai ros valandos užtrukusiame po
riuos vargina fizinė i r dvasinė
damas tarptautinę bendruome
tai paskelbė raportą apie kovo 14
liniją".
Laiške
vėl
reikalauja
kančia... Sveikino visas Afrikos
kalbyje popiežius nuoširdžiai
nę, moderniosios technikos pa
d. -netoli Varšuvos nvkritusį so
ma neatiduoti amerikiečių įkai
tautas, džiaugdamasis j ų laimė
Prancūzija
laukia
domėjosi
visais Lietuvos Baž
galbą, tarpusavio solidarumo
vietų lėktuvą. Nelaimė įvykusi
Sadūnaite
baigia
tų , kol nebus sugražintas šachas
jimais. T a r p tų laimėjimų pir
nyčios reikalais.
Audiencijos
dvasioje padėti šios srities žmo
dėl „metalo pervargimo".
nepaprasto svečio
ir jo išvežti turtai. Jei Ameri
masis yra politinė laisvė ir ne
pradžioje
Jonas
Paulius
U nusi
nėm apsisaugoti nuo katastro
Sibiro tremtį
ka šacho nesugrąžins, ameri
priklausomybė, kuri leidžia Af
fotografavo
drauge
su
vyskupu
Paryžius. — Paryžiaus mies
fos tragiškų padarinių.
Visame pasaulyje plačiai ži Poviloniu ir jo palydovais. Tuoj
kiečius įkaitus reikia teisti ir
Prezidentas lankys
rikos tautom lemti savo likimą
to savivaldybė ir Prancūzijos
(Bus daugiau)
noma lietuvė, sąžinės belaisvė po privačios audiencijos š v . Tė
nubausti. Įkaitų laikymas ne
ir kurti savo ateitį. Afrikai rei
vyriausybė sumobilizavo ne t i k
penkias valstybes
Nijolė Sadūnaitė, atlikusi sovie vas pakvietė vyskupą Povilonį
sudaro Iranui jokio pavojaus,
kia nepriklausomybės i r nesuin
15.000 policininkų, bet i r daug
ką
parodė
balandžio
24
d.
ne
teresuotos ūkiškai išsivysčiusių
Washjiųrtonas, — Prezidentas tinio teismo paskirtą skaudžią į savo privatų butą pietų.
ugniagesių, medicinos persona
— Vakarų Vokietija ištrėmė
bausmę — trejus metus griežto
pavykęs JAV bandymas įkaitus
kraštų pagalbos, — kalbėjo p o 
lo darbuotojų planingai pasitik Carteris planuoja platesnę ke
du jaunus Libijos piliečius, įta
režimo lageryje i r trejus metus
išvaduoti, sakoma studentų raš
piežius. — Afrikai reikia t a i 
ti istorinį svečią — popiežių J o - lionę po Europos šalis. Birže
riamus teroro veiksmais
prieš
Sibiro
tremtyje — birželio mė
KALENDORTUS
te yparlamentui. J o atidaryme
kos... Aš vertinu ypač t u o s ,
padarys
Libijos opozicijos veikėjus.
. , , ,, ..
.,
, , J.
ną Paulių II-jį. kuris šiandien li 19-21 prezidentas
nesio
pradžioje
tikisi
grįžti
at
kurie Afrikos ateitį sieja su šio
J^~»„ w
, J , dienų vizitą. oficialų vizitą Italijai, birželio
— Po ilgesnės pertraukos dar joks kalbėtojas įkaitų klausimo ,pradeda
Gegužės 30 d.: Feliksas, Joana
keturių
g a l į Lietuvą.
žemyno t a u t ų religiniu tikėjimu.
neminėjo, ir manoma, kad šis
96 Vietnamo pabėgėliai atplau
Ark., Vyliaudas, Jazminą.
Minias tvarkyti p a k v i e s t a "" 21 d. aplankys Vatikaną i r po
Ne kur kitur, o religiniame t i 
klausimas nebus greit svarsto
Šių metų balandžio 25 dieną
kė į Filipinus.
skautų organizacija, k u r i p a  piežių Joną Paulių TJ-trąjį. BirGegužės 31 d.: Kancrjus, Pet
kėjime y r a įsišaknijusi t a u t ų
mas.
iš
Sibiro tremties į Italiją rašy- ronėlė, Gintautas, Agilė.
— Omano užsienio reikalų
rinko 20.000 tvarkdarių. Dide- želio 22-23 d. d. Venecijoje įvyks
moralė ir pagarba kiekvieno
Parlamente turėjo būti 270 na I lių minių"" laukiama " c h a m p s . septj nių valstybių galvų konfe-1 t a m e laiške Sadūnaitė praneša:
ministeris atvyko į Iraką svar
Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:16.
žmogaus pagrindinėm teisėm...
styti
tarptautinės
padėties. rių, tačiau 36 d a r trūksta. Jie Elysees ir prie Place d e la Con- i rencija P o jos prezidentas | " J e i tokia bus Dievo valia, tai
ESsu su tais, — kalbėjo popie
ORAS
Omano — Irako santykiai bu neišrinkti dėl neramumų kai corde. k u r prezidentas Valery Carteris aplankys Jugoslaviją, | a š birželio 6 dieną grisiu \ Viižius — kurie tiki. kad žmogus
Nepastovus debesuotumas, gali
Vilniuje Nijolė apsigy
vo šaltoki, tačiau Jordano ka kuriose provincijose arba rinki- Giscard d'Estaing pasitiks s v e - : birželio 25 d a t v y k s į Ispaniją ruų".
yra ir dvasinė būtybė,
kurios
dieną 85 1.,
raliui Husseinui tarpininkau mai paskelbti negaliojančiais čią. Joks popiežius n ė r a buvęs | ir birželio 26 d. viešės Portuga- vens p a s savo brolį Joną Sa- lyti, temperatūra
negali patenkinti materializmas.
dūną
•naktį 65 1.
jant, pavyko pradėti derybas.
dėl įvairių Sukčiavimų.
j Prancūzijoje jau 176 metai.
I lijoje.
(Tęsinys)
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LAISVĖS OLIMPIADA TORONTE
Pereitą kartą pranešėme, kad tinių šokių šventė Chicagoje? Iš
šių metų liepos mėn. 4-6 dieno organizatorių sužinota, kad be
mis Toronto Btobicoke Olym- veik nebuvo pasirinkimo. Visų
pium stadione ruošiama paverg pirma, kad renginys atkreiptų
visuomenės, spaudos ir televi
tų tautų laisvės olimpiada.
Sj kartą apie ją ir jos atsira zijos dėmesį, turi įvykti liepos
mėnesį, kiek galint arčiau maskdimą truputj daugiau
vinės
olimpiados datos. Tai tur
Dar prieš prez. Carteriui tvir
tai nutarus ir paskelbus olimpinį būt svarbiausia priežastis! Be
boikotą, o likusiam vakarų pa to, sužinota, kad į tautinių šokių
sauliui dar net negalvojant apie šventę bilietų pareikalavimas bu
panašų dalyką, Kanados ukrai vo toks didelis, kad liko bema
niečių ir lietuvių jaunimas, ypač tant išparduoti. Organizatoriai
sportuojantis, jau puoselėjo min jautė, kad olimpiada neturėtų vi
tį kaip nors protestuoti prieš suomenės atitraukti ar skaldyti. Iš sporto žaidynių Detroite: Baltimorės Atletų klubas laimėjęs Il-rą vietą tinklinyje su vadovu A. Velona.
Nuotr. Jono Urbono
Maskvos olimpiadą ir iškelti vie Be to, ši "Laisvės olimpiada",
šumon neteisybes, daromas pa kaip pasipriešinimas maskvinei,
Moterų kvalifikaciniame tur rungtynes įvairiuose miestuose.! Turnyro ir atskirų komandų
gali būti pirmutinis ir paskuti nyre Bulgarijoje teisę žaisti Mas 6 rungtynės buvo laimėtos, o 3 laimėtojams paskirtos klubo
vergtų tautų atletams.
1979 metų lapkričio mėn. To nis, nes, galimas dalykas, ateity kvoje iškovojo JAV, Bulgarija, pralaimėtos. Paskutinėse rung sponsorių dovanotos taurės.
ronte susirinko ukrainiečių, lie je olimpiadose dalyvaus ne vals Kuba ir Jugoslavija.
tynėse prieš New Yorko miesto Rungtynės prasidės iš pat ryto
tuvių, latvių ir estų atstovai, pa tybės, o pavienai asmenys. Taip
moksleivių rinktinę gavo tikrą ir bus tęsiamos visą dieną.
AR G tRULAlčIO DIENOS
siryžę imtis rimtos akcijos. Lie pat nežinia, ar olimpiada bus vėl
tikrą pamoką,
pralaimėdama Smulkesnė žaidynių tvarka bus
BAIGIASI?
tuviams atstovavo Pr. Bernec- kada nors rengiama Sovietų Są
net 144-83!
pranešta vėliau, o dabar jau
ko vadovaujama ŠAUTAS s-ga jungoje, nes manoma rasti pa
pranešame, kad visą dieną veiks
Dar ne.
FUTBOLAS
ir L. Beržinytės vadovaujama stovią vietą neutraliame krašte.
ir
užkandinė, kad iš kitur atvy
Ne vienas tur būt pastebėjo,
Kanados Lietuvių Jaunimo są
kusiems svečiams — žiūrovams
Raginame visus tautiečius į šį kad pereitą savaitę Vytas Geru
FUTBOLO TURNYRAS
junga, abi remiamos J. R. Sima svarbų renginį atkreipti dėmesį, laitis Italijos atvirose pirmeny
netektų alkio ir troškulio kęsti.
Didžiųjų lietuvių susibūrimų
navičiaus ir Kanados LB. Į ko ateiti į talką savo darbu ir daly bėse pralaimėjo antrame rate 16
Pasibaigus finalinėms rung
ordinacinį komitetą lietuvių at vavimu.
metų prancūzui T. Tulasne, pir metu Cbicagoje Lituanicos fut tynėms, prasidės šokiai — ge
bolo klubas suorganizuodavo
stovu buvo paskirtas dr. R. Pet
Gabija, mą kartą žaidžiančiam tokio rungtynes, dažniausiai su N. Y. gužinė.
J. 3.
rauskas vicepirmininko pareigo Laisvosios olimpiados lietuvių masto turnyre. Ir dar gana leng
Atletas komanda. Paskutinės
se. Posėdžiaujant kas savaitę,
informacinis komiteats vai — 6-3, 6-3. O Paryžiaus tur tokios rungtynės įvyko 1974 SAVAITGALIO RUNGTYNES
šiuo metu pagrindinai koncent
nyre jis perkopė pirmąjį ratą 5
NAUJOS TVIRTOVĖS
ruojamasi įspūdingai surengti
setų kovoje prieš niekur negirdė metais. Jas laimėjo Atleto ko Šį sekmadienį Lituanicos vy
KREPŠINYJE
pavergtų tautų laisvės olimpia
tą vokietį P. Eller. Tokie ženklai manda ir išsivežė dr. E. Ringaus rų komanda žais priešpaskutines
skirtą pereinamąją taurę. Lai pavasario rato major divizijos
dą. Jos tikslai būtų: 1. išreikšti
Po neseniai įvykusio kvalifika prieš didįjį Wirnbledono turny
kui
bėgant, Atleto komanda pirmenybių rungtynes prieš vo
protestą prieš pavergtų tautų iš cinio Europos krepšinio turnyro rą nėra daug žadantys, tačiau,
pranyko,
ir taurė kažkur įšalo kiečių Green-VVhite komandą.
jungimą iš olimpiados, kaip at rinktinės
išsirikiavo taip: 1. kad jo dienos būtų suskaitytos,
pas
paskutinįjį
laimėtoją.
Rungtynės bus Marąuette Par
skirų tautų; 2. atkreipti visuo Italija, 2. Čekoslovakija, 3. Ispa tai dar toli gražu.
Šįmet,
Tautinių
šokių
šventės
ko aikštėje 1 vai. po pietų, ne
menės dėmesį į faktą, kad po nija, 4. Prancūzija, 5 Izraelis, 6.
Pirmiausia tas jaunas prancū- proga, Lituanicos klubas suor trečią, kaip būdavo. Rezervas
Sov. Sąjungos vėliava sportuoja Vak. Vokietija, 7. Švedija, 8.
bas, pagal spaudą, jau turi Bor- ganizuos didžiulį futbolo turny žais 3 vai.
pavergtų tautų atletai, kurie pri Lenkija ir 1.1.
go stilių ir spėjo laimėti prieš S. rą — žaidynes, kurios įvyks lie
statomi kaip "sovietai", nepami
Sov. Sąjungai ir Jugoslavijai Meyer ir davė kietą kovą čekų pos mėn. 5 d., šeštadienį, MarVeteranų komanda žais šeš
nint, kad jie iš Lietuvos ar Uk dalyvauti nereikėjo, nes jos au
meisteriui T. Snud. O antra, juk ąuette Parko aikštėje. Jame tadienį, 5 vai. vakare, prieš
rainos ar pan. (jiems laimėjus, tomatiškai kvalifikavosi Mask
Gerulaitis dar taip neseniai lai dalyvaus vyrų klasėje: vokiečių Real F. C
grojamas Sov. Sąjungos him vos olimpiadai jau Montrealyje.
mėjo meisterių turnyrą New Schwaben, čekų Sparta, St.
nas) ); 3. parodyti solidarumą Pirmosios trys iš šio turnyro da
Yorke, sutriuškinęs antrą pašau Joseph iš Micbigan ir Lituanica.
laisvojo pasaulio tautoms, boiko lyvaus Maskvoje. Italija laimė
lyje J. McEnroe. O taip pat ne- Veteranų klasėje: jugoslavų
Zenonas Ignonls
tuojančioms Maskvos olimpiadą jo visas rungtynes nesunkiai, du
perseniausia pergalė prieš J. Adria, lenkų Falcons, vokiečių
dėl Sov. Sąjungos įsiveržimo į kartus draugiškose rungtynėse
Connors byloja, kad jis dar te Rams ir šeimininkai. Be to,
Afganistaną.
laimėjo prieš Sov. Sąjungą, yra bėra 4 ar 5 pasaulyje ir dar bent Lituanicos mergančių komanda
Dažnai lietuviškoje veikloje, puikioje formoje ir svajoja net keletą metų čia laikysis.
Dienoraštiniai užrašai
žais prieš austrų Real F . C. ir
tiek jaunesniųjų, tiek vyresnių apie sidabrą Maskvoje. Čekoslo
Čia dar reikia pridurti, kad jauniai žais prieš St. Joseph
G U D I J A
jų tarpe, išgirstame pasisaky vakija paskutines rungtynes Paryžiuje dalyvauja ir jo sesu jaunius.
mų, kad trūksta konkrečių dar prieš Prancūziją laimėjo pratęsi tė Rūta, taip pat žadanti daly
1941-1944
bų kovoje prieš sovietinį paver me ir užėmė antrą vietą. Pralai vauti ir Wimbledone.
iimiifiHiminiiiiiimiiiiiimiiiitiiiiiHnn
Spaudai parengė Klemensą* Jura
gėją, dėl kurio mūsų tėvų kar mėjimo atveju būtų likusi 4-je
Tai Lietuvos karo kapeliono die
SOVIETŲ
JAUNIAI
MOKOSI
ta paliko savo kraštą, štai olim vietoje ir nesikvalifikavusi.
noraštis Antrojo pasaulinio karo
piados proga ir iškyla konkre
Jau minėjome, kad nežiūrint
Sis turnyras davė dvi naujas
taniausia Lietuvių fUdlo programa metu.
tūs uždaviniai, apie kuriuos la tvirtoves, t. y. Vak. Vokietiją ir olimpinio boikoto ir bendro nu Naujoj Aj*lijoj ii Stotie* WLYN,
bai dažnai laisvomis valando š vedi ją. Jos abi fiziniai tvirtos sistatymo prieš Sov. Sąjungą, te 1360 bangi, --eikit sekmadieniais nuo Leidėjas Bronius Ignatavičius.
Spaudė: Pranciškonų spaustuvė
mis mėgstame kalbėti. Apgailė ir jų žaidimo klasė labai pakilu bevyksta ir visokiausia prekyba 1:00 Uti 1:30 vaL po pietų — perduo
dama Ttiiausių, pasaulinių Žinių san Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
tina, kad Kanadoje nebuvo im si. Jos pralenkė Lenkiją, Bulga bei sportinis bendravimas.
trauką ir komentarai, muzika, dainos lio formato, 286 pusi. Kaina su
tasi greitos akcijos, skatinan riją. Graikiją ir kitas jau seniai
Štai ką tik gastroles po Ame kr Magdutts pasaka. Sit programą persiuntimu $8.95.
čios valdžią padaryti greitesnį išdirbusias gerą markę rinkti riką baigė Sov. Sąjungos jaunių vada Steponas ir Valentina Minkai.
Illinois gyventojai dar prideda
Manio reftalais kreiptis J Baltie Flosprendimą boikoto reikalu. Iš nes.
krepš;nio rinktinėrists — gilių b«i dovanų krautuvą, 48 e t valstijos mokesčio.
skyrus keletą mažų grupių ir
303 E. Broadway, So. Boston, Mass.
pavienių asmenų akciją, deja,
Tžssdcynrun siusti:
08127. Telefonai 24B-0489. Tta pat
plačioji mūsų visuomenė nebu
gaunamas dianraitis "Draugai** ir raDRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
vo įjungta. Taigi, šiuo politiniu
sita dideli pasirinkimą lietuvilkų kay— sportiniu renginiu visuome
Chicago, IL 60629
runei sudaroma proga prisidėti
IIHItmilIiniMiiiHIlIlUUlUIIIUJIIIIIIilIlIH
savo lėšomis ypač savo dalyvavi
mu. •'Laisvės olimpiadoje" š. m.
liepos mėnesį.
\ ' /
Olimpiada įvyks Etobicoke
OJhnpuim
Centeniai
Park,
Etobicoke. Liepos 3, ketvirta
» • • ut for
dienį numatytas banketas. Lie
\ \ f t t t t financing.
pos 4, penktadienį, įvyks oficia
'•••
tta atst *flry tp
lus atidaryrnas ir svečių priėmi
AT OUR 10W RATO
mas Liepos 5 ir 6 d. vyks spor
VVITM B t P A V M f NT
TO ftT V O U B I N C O M I
tinės varžybos tarp tautinių gru
pių Numatytos varžybos: krep
šinio, tinklinio, europietiško fut
Migti
bolo, šaudymo ir lengvosios atle
lnterest Rate?
tikos. Atidarymo iškilmėje bėgi
kas neš olimpinę ugnį nuo Eto
Interest Compourdfld
bicoke miesto rotušės į stadio
Oail> and *6 Qu» erl»
ną. Bus galima įsigyti įvairių
olimpiados suvenyrų.
Visos anksčiau minėtos tauty
bės, kurios yra šio renginio or
ganizatorės, yra įsipareigoju
*nB
sios sudėti po $4.000 išlaidoms.
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Tam tikslui lietuvių gyvenvietė
se bus platinami olimpiados lote
Peter Kazanauskas, Pres.
Tel. 847-7747
rijos bilietai. Loterijos laimikiai:
HOUUSi Iton . Tu«. Fr 1.9-4 T h u r . 9 ~ 8 S » t . V I
1. dviem asmenim kelionė į NasSERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
sau, 2- spalvota televiaja, 3
daug kitų dalykų,
Daugelis klaus, kodėl parink
Cicero Ateitis Detroito žaidynėse išimi prieš Clevelando žaibą.
tas savaitgalis, kuriame bus tau
Nuotr. J. GrispicJo
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto
metams 1 į metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadaen nuo 8:30 iki 4:30, šešta- Į VO nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
I anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r i n j nea tsako. Skel8:30 — 4:00. šeštadieniais j b i
kainos prisiunčiamos gavus
8:30 - 12:0O
j prašymą.

Po Lenkijos 1:3 pralaimėjimo
prieš Vak. Vokietiją lenkų ko
munistų partijos organas "Trybuna Ludo" rasė, kad Vak. Vo
kietijos rinktinė yra dabartiniu
metu geriausia Europoje, o gal
net visame pasaulyje. Tuo tarpu
HSV (Hamburg) jugoslavas tre
neris Branco Zebec tvirtina, kad
vokiečių rinktinė užtarnautai lai
mėjo, bet aukštesne pasekme
negu tai buvo užtarnauta. Spau
da rašo, kad turint omenyje,
kad Europos pirmenybių varžo
vai Italija ir Anglija dabartiniu
laiku ne kaip pasirodė, Vak. Vo
kietijos rinktinės galimybė lai
mėti Europos pirmenybes yra la
bai teigiama.

DR. K. G. BALUKAS

Nors Anglijos rinktinė ir nu
galėjo Londone pasaulio meiste
rio Argentinos rinktinę 3:1 pa
sekme, bet žiūrovai (92,000) plo
jo jaunajam argentiniečiui Die
go Maradona (19 metų), kuris
pakartotinai savo puikiu dirbblingu apvesdavo 3 ir net 4 ang(Nukelta į 5 psl.)
Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS

•

VINCAS BRIZGYS
Teisiu daktarai
2458 W. 6tth Street, Chlcisjo, HL

Visi teL 778-8000
Valandos parai

susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. šešt. 12 M 4 vai. popiet

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. VVALTER J . KIRSTUK

Tel. REliance 5-1811

Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

0PT0METRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1 -4ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6 - 9 8 0 1

DR. J . MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad. antrad.. ketvirtad. irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Telef. -

282-4422

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 N0*WABASH AVE.
4200 NO CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVICIUS

DR. FRANK PLECKAS

JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
T e l . - G R 6-0617
6958 S. Talman Ave.

jstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICĘ

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai: pirm., antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč iršešt 6-7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS
D A N T Ų GYDYTOJA
2659 W 59 St.. Chicago

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr.. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
6745 VYest 63rd Street
Vai: pirm , antr ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

Nauji liudijimai

TRĖMIMŲ DIENAS MININT

NIKARAGUOJE ĮSITVIRTINA KOMUNISTAI
Miglota dabartinės vyriausybės politika

komunizmo

plitimui sustabdyti
niai gaudydavo peles, varnas,
žuvėdras , net arklio dvėseleną gindamiesi nuo bado.
BR. AUŠROTAS
nius (į kaimyninį Salvadorą
Šio krašto vyriausybė suvai
Nebuvo galima gauti pakan dino lemiamą rolę, „išlaisvin
— aut.).
kamai degtukų, tai steng dama" Nicaraguą iš diktatu- torius F. Castro įkalbėjęs da
Robelo kaltina
davosi nuolat palaikyti ug rinio A. Samozos režimo. Ir kai bartinę Nicaraguos vyriaunelę, saugodami dar turimus beveik prieš metus laiko šio sybę, lyg gero draugiškumo
Revoliucinę
Nicaraguos
degtukus susivynioję į skaras krašto liberalinės spaudos mostą, nusiųsti į Angolą bent chuntą pas save namuose ir
kaip didelę brangenybę. Nepa nuteistas Šios vidurio Ameri- 500 mobilizuotų vyrų sustip- užsienyje dar griežčiau kaltino
keliami darbai jų kūnuose kos prezidentas, kaip konser- rinti ten esančius 36,000 ku- jos buvęs narys Alf. Robelo.
sukeldavo žaizdas,
kurios vatoriai jį vadino, „ištikimiau- biečių. Atseit, tuo būdu „Atsisakiau iš savo užimtos
negydavo, darydamos invali šias JAV draugas Vid. Nicaraguą turi skubėti savo vietos chuntoje, nes jos nariai
dais vėlybesniam gyvenimui. Amerikoje",
Anastazio krauju atsimokėti Kubai už ka- tyčiojosi iš demokratinių ide
Buvo atsitikimų, kad trem Samoza prašė daugiau rišką pagalbą, sandinistamsjų alų. Jie taip pat veda keršto ir
tiniai, matydami, kad vistiek pagalbos iš JAV, tai JAV Ube- vestos kovos metu prieš A. neapykantos kampaniją prieš
neišlaikys žiauriame kasyklų ralai šaukė, kad „tą diktatorių Samozą.
vidurio klasę. Ir tai atves kraš
darbe, nusikirsdavo pirštus, būtina kuo greičiausia išvyti iš
Iš esmės reikalą svarstant, tą į klasinį karą", kalbėjo
kad kaip nors išliktų gyvi nors savo namų" Žinoma, ką JAV tai nėra joks mostas diktato- Robelo.
invalidai. Dėl išbadėjimo iš jų liberalai nutarė, taip ir įvyko, riui F. Castro. Anaiptol, ne!
Šiaurinės
Nicaraguos
likdavo tik oda ir kaulai. Auto
Išvarytas iš namų A. Tai tėra tik Sovietų imperialis- provincijos mieste Matiguas
rius rašo: "Aš valgiau , kiš Samoza rado prieglobstį tinių įsitvirtinimo užmačių š.m. gegužės 10 d. sušauktame
damas į burną viską, kas tik Paragvajuje. Na, ir iš malo- rėmimas rytinėje Afrikoje. Ir mitinge Alf. Robelo susirinku
galėjo būti kramtoma: išmes naus pasitenkinimo jis trina tik visiškas nesupratėlis to siems keliems tūkstančiams
tas valgio atliekas, pereitų me delnus, kad jo pranašavimas negalėtų suvokti,
klausytojų kaltino sandinistų pelkių uogas."
tus už komunizmo piršimą. Jis
apie komunizmo įsigalėjimą
Pabėgėlis į JAV
Tremtiniai nušaldavo rankų Nicaraguoj buvęs teisingas.
kalbėjo:
,,Mes
nenorime
ir kojų pirštus. Neretos buvo Šiuo reikalu savaitraštis
Į praplėstąją
sandinistų komunizmo. Kubiečiai, lauk iš
bausmės, kai uždarydavo į kar „Human Events" Nr. 21 kontroliuojamą (su 53% balsų Nicaraguos. Mes nenorime
cerį, kur buvo nuolatinis šaltis gegužės 24 d. laidoje atspaus dauguma) „Valstybes tarybą", kapitalizmo, bet lygiai esame
ir net duonos neduodavo. Šal dino vieną vedamąjį, kurio pakeičiančią žmonių rinktą priešingi ir komunizmo terorui,
tis kankindavo ir kasyklose. minčių dalį čia perteikiu.
seimą, buvo paskirtas vice dažnai primetamam liaudžiai
Buvo laikotarpių, kad prie
prezidento vietai inž. Jose prieš jos valią.
Parsiduoda Sovietams
sukuriamos ugnies tik sar
Mes esame priešingi JAV
Francisco Cardenal. Tačiau
gybiniai galėdavo pasišildyti,
kišimuisi
į mūsų vidaus rei
Balandžio
22 d. iš Cardenal vietoje skambios, bet
o tremtinių neleisdavo. Iš de Nicaraguos vyriausybės-chun- iškamšos rolę vaidinančios kalus. Tačiau mes šiandien ste
speracijos kai kurie ban tos atsistatydino du iš penkių viceprezidento vietos pasi- bime ir matome Sovietų verži
dydavo bėgti, bet tokie mėgi tos valdančios grupės as- rinko naujųjų laikų pabėgėlio mąsi į mūsų kraštą. Tai yra
nimai dažniausiai baigdavosi menys: Violeta de Camorro ir dalią šiame krašte.
pastebima iš nepaprastai gau
mirtimi — gaudomi ar augau-" prekybininkas Alofonso RobeAtvykęs į Miami „Diario Las sios
Sovietų
diplomatinės
tieji buvo nušaunami
lo. Pirmoji yra našlė žinomo Americas" dienraščio redak- atstovybės mūsų sostinėje".
Buvo atsitikimų, kad kali prieš A. Samozo nusistačiusio cijai Cardenal pareiškė, kad
Mes smerkiame
JAV
niai, numatydami mirtį ka žurnalisto Pedro Joaąuin „Nicaraguą pateko į marksistų kišimąsi, bet mes dar griež
syklose, kaip nors įtikindavo Camorro. Prekybininkas A. rankas. Nicaraguos piliečiai čiau atmetame mintį, kad mus
sergą apendicitu ir, primi Robelo sakosi nesąs joks kapi- tikisi, kad laisvasis pasaulis nori paversti antruoju Afga
tyviose sąlygose padarius ope tahstas, o socialistas. Jis kai- greit suvoks, kas šiuo metu nistanu. Mes esame priešingi
raciją, galėdavo kurį laiką pa tina dabartinę laikinąją vy- vyksta tame krašte. Mes neno- bet kokioms CIA machina
būti ligoninėje,
išvengti riausybę stumiant kraštą į retume sulaukti to paties Ku- cijoms, bet mes taip pat neno
varomi į darbą. Iš despera totalitaristų-marksistų huną, bos liaudį ištikusio likimo", rime patekti į KGB aštrius
cijos, kai kurie po operacijos ar iš kurio gana sunku išsiva- teigė inžinierius. Kur jis buvo, n a g u s ,
kurie
grasina
sužeistieji nusiplėšdavo ban duoti. Dažnai ir net su svetima kai komunistai „laisvino" Nicaraguai", tęsė A. Robelo.
dažus, žaizdas tyčia trindavo pagalba.
Ar krašte galima kalbėti
kraštą?
erzindami ar net įspausdavo į
apie demokratiją, jeigu tik Argentinos (Pietų Amerikoje) valdančioji chunta su prezidentu
Čia verta prisiminti, kad
Inžinierius liudija
žaizdas nešvarumų, kad tik il „dabartinė sandinistų vado
viena politinė organizacija
generolu Jorge Videla (stovi priešakyje).
Apie šios knygos autorių giau būtų palaikomi lagerio vybė po ne seniai įvykusios
kontroliuoja viską: TV, vienin
Yra
žinoma,
kad
inž.
Fr.
1
Nobelio premijos laureatas ligoninėje ir nebūtų varomi į išvykos į Sov. Sąjungą ir kitus Cardenal buvo kalinamas A. telį dienraštį ir visus radio
pats
kongreso galva Tip
Aleksandras Solženicynas pa mirtinai pavojingą kasyklų R. Europos satelitinius kraš Samozos valdymo metu „už siųstuvus? Ar galima kalbėti pažaboti.
O'Neill
pasisakė prieš šios fi
reiškė: "Shalamovo
per darbą.
tus labai glaudžiai susirišo su politinę
veiklą" septynius apie demokratiją, kai visose
Stengiasi papirkti
nansiškos
paramos suteikimą
gyvenimai lageriuose buvo il
Miškuose dirbantieji dažnai Sovietų komunistais, pritar mėnesius. Gegužės 14 d. jis ministerijose vyksta komu
Tačiau JAV vyriausybė ir Nicaraguos komunistams.
gesni ir daug kartesni negu turėdavo išnešti sunkius sie dama pastarųjų užsienio poli atsakinėjo JAV kongreso na nizmo indoktrinizacijos kur
Atrodo, kad komunistų šali
mano paties ir aš pagarbiai nojus. Kasti aukso buvo varo tikai, Afganistano okupacijai riams ir žurnalistams. Atsa sai" taip kalbėjo buvęs chun kongreso liberalai dar vis
ninkų
netrūksta JAV kong
tikisi,
kad
Nicaraguos
vyriau
pripažįstu, kad jam, o ne man, mi ir 60 laipsnių šaltyje Žemė ir JAV įkaitų tolimesniam kydamas ir palygindamas A. tos narys.
rese.
sybei
galės
gauti
75
milijonus
teko pajusti tas bestiališkumo buvo į ledą sušalusi. Reikėjo kalinimui Teherane, Irane", Samozos vyriausybę su trum
Prisimenu, kad panašiai kal
„krašto
atstatymo
ir desperacijos gelmes, į kurias naudoti specialius vadinamus rašoma savaitraštyje.
pu sandinistų viešpatavimu bėjo ir kubiečiai politiniai F. dolerių
reikalams".
mus gyvenimas lageriuose inžektorius žemės ledui atšil
Fr. Cardenal pasakė: „Sandi- Castro bičiuliai, vėliau tapę jo
Pagalba Castro
Š.m. vasario 27 d. trijų baisų
buvo
įtraukęs". Suminime dyti. Pasitaikydavo, kad tie
nistai krašte pridarė daugiau nesutaikomais priešais. Ir F.
Aš maniau, kad mokausi
dauguma
tas Nicaraguos pa
kai kuriuos fak/tus, kuriuos įtaisai sugesdavo. Kaliniai
Šiuo metu Europoje veikia žalos per devynis mėnesius, Castro sesuo prakeikė savo
gyventi,
bet pamačiau, kad
Shalamovas išryškina šiame taip ir pasilikdavo šaltyje, Angolos Tautinis išlaisvinimo negu A. Samozos režimas per brolį.
Paskutinio kubiečių galbos įstatymas vos buvo
veikale. Kolyma yra nuošalūs jiems neleidžiant susikurti ug štabas. Jam vadovauja Hol- 40-tį metų".
bėgimo iš tėvynės metu ji ati- sulaikytas dėl parlamenta jau ruošiuosi mirti. Mano
rami,
kad savo
žiaurių gamtos sąlygų plotai. nį pasišildyti.
den Roberto. Šio štabo vado
Jis taip pat kaltino san- davė savo erdvius namus varg- rinių manevrų. Po paskutinių sąžinė
gyvenimą
naudingai
pralei
nicaraguiečių
parodymų
kong
Jos didumas yra kaip penkios
vybė seniai informavo Agence dinistus už komunistinės šams pabėgėliams. Tačiau
dau.
rese
ir
sandinistų
kelionės
po
ar šešios Prancūzijos, o ten
France Press, kad „balandžio diktatūros įvedimą ir revo- piktų ar grasinančių žodžių
Leonardas da Vinci
1927 m. tegyveno 7,580
Kai kada kaliniai buvo taip antroje pusėje Kubos dikta- liucijos eksportavimą į užsie- n e p a k a n k a
komunizmui R. Europą ir Sov. Rusiją net
žmonių, tačiau Maskva pasi sugrūsti į kameras, kad ne
ryžo turtėti ten aptinkamu buvo galima nei atsisėsti, nei
auksu ir į kasyklas gabenti atsigulti. Kai kurie alpdavo,
— Bepigu jums sakyti pamokslus ir davinėti paramą. Ir visokie kitokie „logai". Matot, prie kokio
tremtinius. Daugelis buvo veržėsi prie durų, kad nors kiek
mums patarimus, — neiškentęs vėl atsiliepė, iki šiol absurdo jūs priėjot.
vežami
į Sibiro uostus įtrauktų oro pro plyšį ar pro
savo mintyse paskendęs, teisę studijavęs ligonis.
Tai pasakęs, jis vėl nutilo. Tylėjom ir mes.
dideliame šaltyje, neturėdami langelį.Tačiau Bargybinis pro
Jūs tik pagalvokit, koks milžiniškas skirtumas Sugrįžo paviršutiniška ramybė,
net pakankamai geriamo van langelį smogdavo durtuvu ir
yra tarp jūsų ir mūsų. Antras pasaulinis karas juri— Gyvenimas priklauso jums visiems, —
dens. Yra liudininkų
kurie reikėjo didelio atsargumo, kad
diskai buvo teisėtas. Turėjo tikslą, pradžią, eigą ir prabilau aš. — Optimistams ir pesimistams. Ir vieni
matė kaip apie porą tūks nepervertų. Vienas kalinys už
pabaigą. Vietnamo karas to neturėjo. Jūs sugrįžot iš ir kiti gyvenime esate reikalingi ir pagarbos verti.
tančių moterų, sukimštų į lai tarė sargybinių kankinimą
jo tik fiziškai sužeisti. Mes ne tik fiziškai, bet ir Juk ne kas kitas, kaip optimistai sugalvojo lėktuvą,
vo gardus, neturinčių kur nusi nekaltą. Už tai jis buvo iš
psichiškai. Tauta jus sutiko su gėlėmis, kaip hero- o pesimistai parašiutą. Be jų išradimų mes negalė
prausti, išbertais kūnais, su vestas lauk, jam buvo įsakyta
jus.
Mus — kaip banditus. Ir tas mus dar labiau tumėm pasiekti erdvės ir iš padangių pažvelgti į
Garbinga taika
iškilusiais skauduliais, dau išsirengti šaltyje, liepta stovėti
įskaudino. Šį savo kartumą mes iki šiol nešiojam platų žavingą pasaulį.
gelis kankinamų disinterijos, be drabužių sniege. Smūgiu
savo širdyse.
O dabar pastatykit praeičiai didelį tašką. SugrįžDr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė
buvo gabenama į Sibiro šiau partrenktas į sniegą, bato smū
Be to, kaip gi mes galime kalbėti apie patrio- kit į dabartį ir su nepalaužiama viltim žvelkit j ateitį,
rę. "Ne paslaptis, rašoma kny gis į veidą pripildė burną krau
tizmą, herojizmą, paklusnumą... Juk patys vadai to Ženkit pirmyn į gyvenimą mokslo, darbo, maldos,
18
goje, kad žmonės buvo vežami jo. Kaliniai buvo išbadėję,
neturėjo. Buvo pasimetę. Vedė politiką be principų, pasiaukojimo ir kilnaus idealizmo maršui palydint.
Staiga Rodė tik savo išpūstą didybę ir nežinojo, ką daro. Tik šitoks kelias jauną ir seną nuves į laimingą
į Kolymą mirti ir prieš mirš sutinusiais veidais, skorbuto,
tant dar išgauti kiek aukso."
nušalimų iškankinti. Dažnai iš jo akys sužaibavo. Veidas paraudo. Ant kaktos iš Mes puikiai žinom, kad buvom tik jų įrankiai. Todėl gyvenimą.
>• Be politinių kalinių, buvo ir naujai atvežtų kalinių admi sprogo pulsuojanti kraujagyslė. Rankos ėmė drebėti. dabar jie net nenori girdėti mūsų aimanų, — baigė
Pragiedrėjusiais veidais ligoniai palengva ėmė
kriminalistų, kurie net nuo la nistracija atimdavo visus šil Neslėpdamas savo susijaudinimo, jis prabilo:
savo kalbą buvęs studentas.
skirstytis. Išėjau iš poilsio kambario ir aš. Eidama
— Sėdėdamas jūsų tarpe, sekiau jūsų pagiežos ir
vonų prisitaikę nuplėšdavo tesnius ir geresnius drabužius.
— Piktžolės auga ir bažnyčios kieme. Neapseina ilgu, plačiu koridorium galvojau, kad daugeliui tūks
pykčio
iškraipytas veido išraiškas. Iš lūpų girdėjau
,
«
marškinius, kad galėtų išmai
Trėmimų sukaktis yra pro tik nusiskundimus, tartum būtumėt nuskriausti » tauta be jų. Tačiau ta! išimtis Aš gi kalbu tik apie tančių sužeistų karių, liko sudrumsta pilna dievinu
nyti į maistą ar tabaką. Aukso ga skelbti spaudoje, radijuje,
sapnų jaunystė! Ir niekas, niekas neišskaitys, ką jie
- pabalsiu vėl pratarė antrojo pasaukasyklose tremtiniai turėjo darbovietėse, jaunimo tarpe, vaikai. Karas neteisėtas. Už ką mes kariavom" Už ldaugumą,
jaučia giliai savyje...
mi
° k a r o veteranas
.
versti slidžius apšalusius ak kokie buvo Maskvos tironai ką palikom invalidais? Vadai blogi. Vyriausybė
O kiek jų nelaiku baigė savo žemišką kelionę?
7«— . T .
. ,.
• . . . r>r, •
•
—Jūs manot, kad mums buvo lengva kariauti! [
menis ir skurdų maistą be tūkstančius lietuvių ir kitų
Žalia velėna uždengė jų pilną svajonių, gražių vilčių
tikusi. Ir taip toliau ir taip toliau... Tunu pn. . ""
u r
u ~u
T„^a„ i,„^„,
šaukštų siurbti iš dubenėlio. vežę mirčiai į Sibirą. Miestų, niekam
— - . «kad
_ • -toks
. jūsų
-.
i
_:*_~«UJI mus įrei umėtė
ir lūkesčių sparnuotą jaunystę. Dabar jie ilsisi žemėj
rc
sipažmti,
galvojimas
mane pritrenkė.
" « » " » » c w : ne obuolius,
; o bombas,
.. . . . lačiau kanaut ,„ r t •
Nuvaromiems kaliniams į pir universitetų bibliotekose reika
K
.
.
. ,
darni mes jautėm moralnų pasitenkinimą, nes tvirtai be kančių.
tį dažnai buvo paduodami šla laukime knygų
Prie bendro karių kapo, kukliais vienodais kry
tomis te Esu tvirtai įsitikinęs, kad jūs darote didelę, labai t i k ė j o m k a d at lį e kam garbingas pilietines pareigas
pi skalbiniai, kuriuos jie turėjo momis.
želiais paženklinto, susirinks artimieji. Nulenks
didelę, net tragišką klaidą. Todėl drįstu jūsų pa- %bvynėi] 0 tas ir neleido mums dvasiškai palūžti,
pagarba Argi
vadams
ir vyriausybei,
herojizmas,
pilie- M ū s ų_ pasiryžimas
atstatyti
tai, ką per
karą
buvom galvas ir nubrauks nuo savo skruostų gilaus skaus
patriotizmas,
ambicija,
paklusnumas,
irgi jautėmės
labai
laimingi
vilktis Sibiro šalčiuose. KaliJ. Pr. klausti.
Sugrįžę n a m o
J tinės pareigos, jau mirė? O kaip su disciplina? Argi p r a r a d ę
nepalaužiamas. Su didžiausiu mo ašaras, su širdgėla ir atsidūsimais siųs savo
buvo
ir ji, jūsų manymu, jau atgyveno savo amžių?
entuziazmu kibom į darbą. Optimizmas lydėjo mus maldas į anapus. Ant kapo oš medžiai ir, kaip
Jaunuoliai,
prašau
jus
įsidėmėkit!
Tauta
be
MIRŠTANČIO KALINIO
SKUNDAS
našlaičių ašaros, barstys savo deimantinius rasos
k f t r e n e a p l e i d o m ū s ų įr sugrįžusių namo.
herojų - tauta be ateities. Žmogus be disciplinos tai
j . g ^ y i g ą l a i k ą e g a t e l a b a i pe8įmį8tiškai nusi- lašelius. Rytmečio tyloj liūdna gaida pravirks
automobilis be stabdžių. Atsiminkit, kad valstybė be teikę D e j u o j a t i r dejuojat. Net nesidžiaugiat, kad užklydęs paukštelis. Dieną žais saulė. Saulėleidžio
Pirmyn, pirmyn! Jaunystė šaukia...
mano minėtų piliečio savybių negali egzistuoti, gyvi likot. Nežinot, ką daryti, nei nuo ko pradėti, nei gaisre sumirgės nuo dangaus atskilusi žvaigždutė.
O taip sunku.
Žinau, kad jūsų galvojimų pakeisti negaliu, bet su kaip, nei kada pradėti, nei kaip įsijungti į pokarinį Vėjas kurs jiems vienodus himnus ir raudas. Šaltam
Aš mirštu laisvės nesulaukęs
jūsų nevykusia filosofija nesutinku ir niekada nesu- gyvenimą. Jums yra reikalingi psichologai, kurie guoly visi jie lygūs: vadai, kareiviai, priešai ir drau
Ant Sibiro laukų...
tiksiu. Nemanau, kad jūs, taip galvodami, toli patartų, kaip sugrįžti į normalų visuomeninį gai...
(Pabaiga)
(Iš Sibiro lietuvių poezijos. 1952 m.) gyvenime nužygiuosit! — Pakėlęs balsą, pridūrė jis. gyvenimą. Sociologai, kurie surastų jums finansinę

V. Krėvė viename savo laiš
ke, rašytame poetui Aisčiui,
pažymėjo:
"Gyvename
nemalonius laikus. Gal nema
loniausias dalykas, kad mūsų
likimas priklauso nuo žmonių,
kurie stovi priešakyje galingų
valstybių, o patys jie tokie
mažyčiai siela ir protu... Be to,
jiems svetimas savigarbos
jausmas".
Tai teisingas žodis, ypač kas
liečia mūsų pavergtą tautą.
Kremliaus sostuose vienas po
kito sėdi žmonės tokie mažy
čiai savo siela ir tokie savo pro
tu nepaisantieji nei žmogaus,
nei tautų teisių. Blogiausia,
kad visa komunistinė sistema
yra tokios rūšies, kad, ten,
vienam tironui pakeitus kitą,
pasilieka ta pati priespauda.
Šiemet mes minime žiauriau
sios okuacijos 40 m. sukaktį ir
baisiuosius masinius trė
mimus. Mūsų tauta niekada
nėra pergyvenusi tokių žiau
rumų, kaip tie, kurie prasidėjo
birželio mėnesį (1940 ir 1941
m.).
Iškyla naujų liudijimų apie
masinius
išvežtųjų
kanki
nimus ir naikinimus. Gal nau
jausias liudijimas' yra neseniai
išėjusi
Varlamo
Shalamovo knyga "Kolyma
Talės", kurią į anglų kalbą iš
verti John Glad, išleido W.W.
Norton ir Co. leidykla New
Yorke ir Londone. Shalamov
už tai, kad pareiškė, jog Nobe
lio premija apdovanotasis ru
sų autorius Ivan Bunin buvo
klasiškosios rusų literatūros
kūrėjas, buvo areštuotas ir
išvežtas į tolimą Sibiro sritį
Kolymą, kur išbuvo 17 metų.
Šioje knygoje pažymima, kad
Sibiro šiaurės srityje bolševi
kai yra išžudę, sunaikinę apie
tris milijonus žmonių.

MOTERIS SU BALTU
CHALATU

I

•

čiams ir tarybos nariams buvo
pristatyta ir nauja tarybos narė
Milda Lenkauskeinė.

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gegužės mėn. 30 d.

JAUNIMAS POSĖDŽIAVO
Amerikos LJS tarybos suvažia
vimas įvyko gegužės 17—18 die
nomis Clevelando lietuviu na
muose. Iš 27 tarybos narių daly
vavo 21 narys ar jo atstovas. Su
važiavusius
pasveikino Jurgis
Malskis LB Clevelando ir PLB
vardu.
Pirmininkavo Vigus Volertas,
JAV LJS valdybos pirm. Praneši
mus .padarė
Vytas
Mociūnas.
ir Rimantas Stirbys o Emilija
Sakadolskienė PLJS valdybos pra
nešimus.
Kalbėta statutiniu pakeitimų rei
kalu, svarstyti ateities veiklos
klausimai.
Jūratė Krokytė-Stirbienė kalbė
jo apie 40 metų didžiųjų trėmi
mų sukakties minėjimus, Olimpi
ados boikotą ir Afganistano oku
paciją, padarė siūlymu, kaip šiuos
Clevelando studenčių vokalinis vienetas "Nerija". Pasaulio Lietuvių bendruomenės pastangomis, vyksta koncertuoti reikalus kelti atskirose vietovėse.

C L A S S I F I E D G U I DE
B E A L

PASKUBĖKIT
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marquette Parke. Dėl ligos
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
Puikiausio mūro. 22-jų metų bungalow. 2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Manjuette Parke —
$52,500.

SMiiotie

Reikalinga moteris prižiūrėti se
Mūrinis — 26 metų. 5 kamb. (2
mieg. ir valgomasis). Centr. vėsinimas. nelę. Gyventi vietoje — kambarys,
Įrengtas rūsys. Baras. Mūr. 2 raaš. ga valgis ir atlyginimas.
ražas. Prie 73-ios ir RockvveU. Pa
Skambint 238-8747
likimas.
Palos Hills — Mūr. 7 kamb. liuksus
LTVE-IN H O U S E K E E P E B /
rezidencija. Namas 7 metų, kaip nau
BABYSITTER
jas. Platus sklypas. Vieta gera. Na
For
professional
couple and infant
mas labai geras.
daughter. Work 5 days, weekends off.
Mušt
speak English. References
BROKERIS P . ŽUMBAKIS
reąuired. Good salar>.
Tel — 778-8916
Call Ms. Scharf — 924-4340

Valdis Real Estate

Insurance — Income T»x
Notary Public

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878 ar 839-5568

U.S.A."
we'!i help you make the nght movė.

j BELL REALTY

Pristatymas nemokamai
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
B E A L

ESTATE,::

E S T A T E

Rezidencinės ir

Komercinis

Nuosavybės

ADartment^i • Kondorntntumai • Nuomavimas
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MAINTEHANCE MACHINIST

el

RFM.TOR

*

• • •

E

- Karnicnė

RROKF.R

• • •

NOTARY

Oi Guif &cvtevard,st. Pctcr»burq 6cacH.Pl. >570©
'^.cfo>Ta« ( a m HO-244S . vaitar* (8i>) >49-I7)a

IŠNUOM. 4 kambarių butas —
naujai atremontuotas, nauji kili
mai. Šaldytuvas ir pečius. MarŠERĖNAS perkrausto baldus ir puette Parke. $295.00 i mėn. Skam
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei bint po 7 vai. vak. tel. 925-9116.
dimai ir pilna apdrauda.
IŠNUOM. UNION PIER, MICH.
TeL — WA 5-8063
1 blokas nuo Michigan ežero, 5
kambarių butas — 3 miegami, bir
iimmmmmmimHiuiiiHiuiinmiiiiiiii želio ir liepos mėn. 80 dol. į savaitę
!; Įvairių prekių pasirinkimai ne
arba pagal susitarimą. Skambint
brangiai iš mūsų sandelio.
COSMOS PARCELS E X P R E S S (312)—737-2847.
2501 W. 69 St., Chicago, 111. 60629
For rent — Heated 3 room apt.
SIUNTINIAI ! LIETUVĄ
2nd floor $205.00 mon. and 3 room
Telef. — 925-2737
basement apt. $135.00 mon. 68 &
Vytautas Valantinas Campbell.
Call 737-7311
iiiiliiHHlfllliililiiiiimmiJiiiiiiUitiUo-..

M OVI N G

INCOME TAX

EB

^

ISNUOM. mažas butas vienam as
NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave.
meniui 71-os ir Troy apyl.
Chicago, I1L 60632, tel. 927-5980
Skambint 925-2391

MR. ANTHONY'S

RE\I

*

ir kitus kraštus

ŠIMAITIS REALTY

2 ELEGENTISKOS SALĖS

An

^

"TlUHilMiAiTLlSuvr"

čią stetj. Šeštadieniais ir se^ma
čia vyks į Brazilijos Rio-De-Janei- ekonominį gyvenimą ir užsienio
Įstaiga yra tvarkoma patikėti di*-'.:His n. o > . v ;*' •.< ..(, '-H. ryu
ro ir koncertuos Sao Patilo lietu ! politiką. Illinois respublikonų ly- nių tarybos, 'kurioje ik: gegužės
JEI
GALVOJATE
Telef. 434-2413
viams. Savo koncertų seriją baigs > gos atstovas Aleksas Jankūnas, 9 buvo Juozas Stempužis ir Gra
PIRKTI AR PARDUOTI
1490 A M .
Argentinos sostinėje Buenos Ai kuris b*ivo vienas iš keletos, ku žina Kudukienė. Juozas Stempu
Kreipkitės j
7159 S. MAPLEWOOD A VE.
res ir Urugvajaus sostinėje Mon- ris galėjo iškelti ir Lietuvos lais- žis trejus metus išbuvo tarybos
1
CHICAGO,
FLL.
60629
vės
ir
ateities
problemas.
tevideo. Birželio 24 d. grįžta į
išrinktame vykdomajame komi
BUDRAITIS REALTY C0.
Clevelandą.
Pietuose, kurie vyko miesto tete kaip to komiteto viceprezi 'imimmifiimiriiiHiiiiimiiiiiiuiiiutmtt
centre Stoufer balių salėje, daly dentas. Komiteto prezidentu bu
6600 S. Pulaski Road
Išvyką organizuoja
Pasaulio
vavo apie 40 lietuvių delegatų ir vo Gene E. T u m h a m , Eaton Co.
Lietuviu
bendruomenė.
Kon
Tel. _ 767-0600
|
svečių iš Clevelando ir kitų mies- — didžiausios Clevelando korpo
certus Pietų Amerikos kraštuose j
i tų. Vietiniai lietuvių veikėjai Rai racijos — vykd. viceprezidentas.
IŠNUOMOJAMOS
rengia tų kraštų Lietuvių bendruo
mundas ir Gražina Kudukiai, dr.
Gegužės 9 Lietuvių namuose Banketams, Vestuvėms ir Kitiems Independently owned and operated
menės.
V. Stankus, žurn. Algis Rukšėnas, įvyko metinis šios tarybos narių
Pobūviams
Visos išvykos biudžetas sieks Vincas Čeičys, Vytautas Jokūbai : susirinkimas — banketas.
kufMH{1IWIIilIIUlllUIHI!llllll1luniunitTlt
per 18,000 d o L Clevelando lietu tis, M. ir dr. E. Lenkauskai, V. riam vadovavo Gražina Kudukieviai yra maloniai kviečiami pa ir S Knystautai, J. Stempužis ir I ė . įstaigos vykdomojo komiteto
7348 W. Irvmg Park Road
BUTŲ NUOMAVIMAS
n
remti šią reprezentacinę, muzika kiti. Iš kitų miestu kaip delega-\ direktore Lucretia L. Stoiką pasi- 1 blokas j vakarus nuo Harlem Ave.
lią, gerai pasiruošusią daininin tai buvo atvykę iš Los Angeles:. žymėjusiems darbuotojams ir pa- Tel. 453-2106 arba AL 2-9408 Namu pirkimas — Pardavimas
kių grupę, kurį atstovaus v : sus L. Mažeikienė, J. Venckus. E j suraukiantiems iš tarybos (negaDraudimai — Valdymas
JAV lietuvius ir kels Clevelando Chicagos A. Milūnas, A. Jankū Ii būti ilgiau, kaip trejus metus) Rita ir P e t r a s Dūdai, Savininkai
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar
lietuvių garbę, kaip Montevideo nas ir kiti, iš Detroito Jonas Ur įteikė gražias įgraviruotas plakeyra laisvų vietų.
ir Buenos Aires dainos ir šokių bonas ir iš kitų miestų.
Notariatas — Vertimai
tes. Tokia plakėte už nuoširdų Geras patarnavimas — puiki vieta.
grupės, džiuginusios ir didžiulę
ir didelį įnašą šios įstaigos gero Skanūs valgiai Prieinamos kainos.
lietuvių minią mūsų mieste, šau
Vieta automobiliams pastatytį.
ATEITIES KLUBO NAU1A
vei įteikta Juozui Stempužiui.
J.
B A C E V I Č I U S
niai reprezentavo Argentinos ir
VALDYBA
Vakarienės metu visiems sveUragvajaus lietuvius. Šių grupių
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
MIIIIIUIIIIIIIIIHHllliaUUUiUUllUIllIUU
vadovai nuoširdžiai kvietė jiems
atsiųsti ir mūsų „Neriją". Jos vyks
iiiiiiiimiiiiimimmmmmimumumim
ta su didžiausiomis viltimis, kad
ju misija bus geriausiai įvykdyta.
LB Clevelando apylinkės valdy
ba su pirm. J. Malskiu deda vi
Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- S
sas pastangas, kad būtų suorga žį pravedė d r. chirurgas Algi-J
U.S.A:
5 dalionam*. karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida. E
nizuotos lėšos, įgalinčios šią iš mantas Čepulis.
= We'l! help you make the righr movė
Pereity metų valdybai vadova i
vyką realizuoti.
TERRA ~ 3235-37 W. 63rd St, Chicago, IL 60629 |
Numatoma surengti
išleistu vo Juozas Čyvas. Jam ir visai val |
Atdaras apžiūrėjimui
dybai
pareikšta
padėka.
Susirin
ves „Nerijai" Clevelande.
TEL. — (312) 434-4660
|
sekmad.
nuo 1 iki 5 va].
kimui pirmininkavo Povilas Skar
6117 S. CALTFORNLA
G U B E R N A T O R I U S RONALD dis. Pagrindinį veiklos pranešimą •įminimui mtMmiiiimiimiiiiimiimmmmiiiiimiiiiiiimiiiiiwmiiiiuiiiiiir
5 didelių miegamų mūro rezidenci
padarė pirm. J. Čyvas. Šeimos
REAGAN CLEVELANDE
ja. Pamatykite, kol nevėlu. Pilnai at
šventė laikoma gerai pasisekusia.
remontuotas.
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
Kandidatas į JAV prezidentus Sol. V. Verikaičio ir K. ir I. Kup2557 W.69th Street Tel. 776-4363
gub. R. Reagan gegužės 17 lan revičiūčių koncertas papildė klu
66-ta ir Mozart — 6 kamb (3 mieg.)
bo
kasą
gera
tūkstantine.
Pirmimūro namas. Naujai atremontuotas.
kėsi Clevelande ir dalyvavo res- n i
publikonų etninių grupių tarybos I nkas padėkojo savo valdybai,
Naujas garažas. Savininkas priverstas
J. & J. PHARMACY
parduoti.
konferencijoje ir per pietus pasą- : Daliai Staniškienei, kuri tvarkė
vaistą!, vitaminai. Importuoti kvepalai, gydomos iol** k t t
kė kalbą, kurios klausėsi arti parapijos kavinės reikalus. Ony
Prie 72-os ir Troy — iš naujesnių
Valiuojamos k6ofis, ramentai ir kt., pirkti ar rymoti;
tei
Kliorytei
ir
Nijolei
Balčiūnie
1,000 konferencijos dalyvių. Sve
namų — puikiai išlaikytas mūras. "exNemokamai supakuojame dovanas.
čią su
ponia
pasitiko
ren nei už gražų darbą su jaunupandable". 4 kamb. apačioje ir 2-jų

FLORIDA

H E L P W A N T E D — VYRAI
m\ • M

VAINA REAL ESTATE
TeL — 925-6565

Street

H0USEKEEPER
Live-in housekeeper for an
invalid. Northside Chicago.
Saiary open. 0wn room.
Tel. 381-7627

General machinist for 3rd shift
maintenance. Steady year round
737-8534
P A R D A V I M U I
work in a clean a/c snop. Hcspitnaitė, Andrius Kazlauskas, Siga j
alization, pensi-~>" *™
i
PARDUODAMA GERAM
and optical insurance. 3 weeks vaLenkauskaitė, Tomas Palubinskas i Lietuviškas restoranas su namu ir
įrengimais Marquette Parko rajone. stovy invalido važiuojama kėdė cation a t t e r i year. Coaiact —
ir Kristina Rociūnaitė.
J u d y Vane a t 68i-36iž
V.R. Labai geras biznis. Lengvos pirkimo — "Wheel chair".
sąlygos.
Sakmbint 779-5295
LEHIGH CADILLAC
2 batai — medinis. 68 ir MapleKLEBONO SUKAKTIS
PRINTING C0.
wood. Labai tinka giminingoms šei
Kun. Gediminas Kijauskas, moms.
25th
&
Lexington, Broadview, 111.
M I S C E L L A N E O U S
Mūrinis bungalow Brighton Parke.
Dievo Motinos parapijos klebo
A S Eąual Opportunitj Employer
nas, yra gimęs 1930 m. birželio 15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
29 d. Taigi t ą dieną sueina jo gy duoti. Geras pirkinys.
IŠNUOMOJAMA — FOR R E N T

Per 1979 metus, pavyzdžiui,
agentūra atliko- per 17,000 įvai- venimo pirmoji svarbi sukaktis.
I rios rūšies patarnavimu įvairioms Į kunigus j i s y r a įšventintas
"NERIJA" Į PIETŲ AMERIKA Perk buvo trumpos programos; 57 etninėms grupėms, kurių kli- 1960 m. birželio 18 d. Taigi suei
vedėjas, benediktinų abatas J. R. : j e ritai buvo nuo vienerių metu iki na ir pirmoji, didesnė 20 m. kuClevelando studenčių vokali Kovai, OSB sukalbėjo invokaci- 94
amžiaus. Klijentu daugu- į nigystės sukaktis. Ir vieną, ir
m
nis vienetas „Nerija" birželio 5
ją. Trumpą meninę programą at-j m ą dabar sudaro miesto netur(Nukelta į 5 pusi.)
d., ketvirtadienį, iš Clevelando liko vengrų šokėju grupė,
tingieji
gyventojai,
esą
žemiau
aerodromo išvyksta trijų savai
Savo kalboje kandidatas Rea- skurdo lygio grupėje, apie 81 iHimmiimnmnimimimumuiiHmiiii
čių gastrolėms į Pietų Ameriką.
gan išryškino imigrantu įnašą į proc. nekalbančių angliškai.
S 0 P H I E BARČUS
Su savo koncertais aplankys VeI šio krašto
gerovę,
kultūrą ir
Šios įstaigos patarnavimais yra
RAJDIO ŠEIMOS VALANDOS
•nezuelos sostinę Caracas, kur at-,
liks vieną koncertą lietuviams ir mokslą. Trumpoje klausimų — pasinaudoję ir lietuviai, kai kū lietuvių Ka.oa: nuo (MTMOMMCcau **O
. j atsakymų sesijoj kandidatas ak rėsi šiame mieste. Biudžetas sie penktadienio perduodama nuo 4.u0
vieną venezueliečiams,
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
Kolumbijos sostinėje Bogotoje. Iš centavo savo pažiūras į krašto kia 144,000 dol. per metus.

gimo komiteto nariai, gėlių įteikė j ci ais.
Gražina Kudukienė su savo dukre
TAUTYBIU TARNYBOS
le Aleksandra, abi tautiniuose rū
CENTRAS
buose, didžiulis orkestras grojo,
Nationalities Service Center,
triukšmingi plojimai aidėjo mo
kurio
įstaiga yra 1001 Huron Rd.
dernioje salėje. Vaizdas buvo pa
našus, kaip matome televizijoje Clevelande ir kuri yra išlaikoma
per didžiųjų partijų konvencijas, i>r remiama United Way rinklia
renkant prezidentą. Salėje buvo vų lėšomis, atlieka didelį patar
matyti daugybė įvairių tautybių navimą visoms tautybėms, ypa
plakatų, jų tarpe ir „Lithuanians tingai naujai atvykusiems, pilie
tybės reikalais, šeimų sujungimo,
for Reagan".
Buvęs Clevelando meras R. J. i šeimų nariu iškvietimo vizitui ar _

H E L P W A N T E D — MOTERYS

E S T A T E

SKUBIAI PARDUODAMI 2 NAMAI
Platus sklypas. Geroje vietoje in- 4 ir 5 kamb. Gražioje vietoje, neto
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
li Michigan ežero ir prie miesto cen
tro. New Buffalo, Mich. Dėl informa
Ofise veikia automatinis telefonas.
cijos teirautis teL 598-8966.
Maloniai prašau kalbėti lietu
viškai ar angliškai ir paduoti savo
70 ir Maplewood — Mūrinė 7 kamb.
telefoną bei pavardę, kada jums rezidencija. Labai geram stovy.
patogu namus apžiūrėti.
Gazo, naujas šildymas. Garažas.
Skubiai parduodama — tik $39,900.

X Pietų Ameriką. Pirmoje eil. (iš k. į d.): Roma Balytė, Zita Kripavičiūtė, Laimutė Švarcaite, Rūta Giedraityte LiIš Clevelando į JAV LJS tary
gija Rociūnaitė, Mirga Bankaitvtė. Rita Balytė, Danutė Bei zinskienė. Antroje eil.: Kristina Kupreviciute Sigute Len
2644 W. 69th
kauskaitė, vadovė Rita Cyvaite-Kliorienė, Nijolė Lenkauskaitė, Ona Kliorytė. Nuotraukoje trūksta Viktorijos Len bą yra išrinkti, suvažiavime da-1
kauskai tės.
lyvavo ir jį rengė: Dana Balčiu- į Tel. 737-7200 ar

nuolatiniam gyvenimui; įstaigos
uždavinys yra propaguoti visų
tautų kooperavimą vienu su ki
tais ir poselėti sugyvenimą ir su
sipratimą tarp visu tautų, rasių
ir tikėjimu. Pededa surasti butus,
darbus ir sprendžia įvairias socia
lines problemas ir t.t.

B E A L

K S T A T E

V A L O M E

MISCELLANEOUS

KILIMUS UI BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. R E 7-5168
iiiitiiiiitiuniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiuiiiini

A.

VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų
Tel. 376-1882 arba 376-5996
llllllIlIlIlIUimiimillllllllUIlllHIMIHIIIH
lOct — 20% — 30 >fc pigiau mokėsit
už apdraudę n u o ugnies ir automo
bilio pas mus.

FRANK

ZAP0LIS

NAMŲ APSITVARKYME
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
namo. Rūpinatės 7 Visuomet čia Zmns
su patyrimu, u i prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
TEL.
— 476-3950

V. SASNAUSKAS
atlieka įvairini

CEMENTO DARBUS
šaligatvius, laiptus Ir M.
Skambint GR 6-8402
llliiliiimiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Telef. — GA 4-8654
S208V, West 95th Street

DAŽYMAS

iiiiiiiiiiiiiifiittiiiiiifiiiiiiniiiiinimiiiiini

VIDAUS IR LAUKO
Prieinamomis kainomis.

TELEVIZIJOS

Tel. 963-0467 arba 847-1729
mmimiimimiiimmiliiiimimiuiiimii

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

S & W CONCRETE W0RK

MIGLINAS

TV

2346 W. 69th S t , tel. 776 1486

iHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiHiiTt
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PLU

Ali type of oonerete work a n d
briok woi%.
F r e e estimates. 24 hr. tel. service
7 6 8 - » l l or 994-7664

M B I NG

Licensed, Bonded, tn«ured
Ifauji dart>ai Ir pataisymai. Virtuvei
KORTEUŲ
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Glass btocfcs. Sinkos vam*REIKALU
diiai ilvalomi slektra. { automatą ga
kamb butukas viršuje. Nebrangus. Sa lit* kalbiti lietuviškai, palikit* pavarVietinių kortelių naudojimas y r a
vininkas apleidžia Chicagą
graivui
paprotys. Bianiariai jas piadf ir t*l*foną.
fiisū naudoj*. B*t tinka Ir viaų luo
mų atstovams turėti fraMaa vlatS E R A P I N A S — 636-2960
70-ta ir Pulaski Kas norėtų išveng
ti darbo, įsigykite šią 4 mieg. 20 me iimiiMiiiiiiuiiittMiiiiiiiiiiiituuiiiiiiium tinas kcrtelssj.
tų senumo rezidenciją. Jrengtas rūsys. iiiiiiiiiifiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiimti
Kraipkitssi j "Draufo" admlais2 maš. garažas. Arti krautuvių.
t r a d j ą Tisais panašiais reikalais.
M. A. i I M K U S
BOsite patenkinti mūsų patarnavi
iNOoarr. TAX SKRVTCE
BUDRAITIS REALTY C0,
mu

6600 S. Pulaski Road

Tel. — 767-0600
Independently owned & operated
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vizimnŲ

NOTART P U B I J C

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PIIJETTRfta TRASTMAI ir
kitokie blankai

iiitiiiiiiutmitiiinittnnuuiiiuiiiiiiiMin

Biznieriams apsimoka skelbtis
dienraštyje "Drauge".

•

proga nebuvo, tačiau buvo ap
tarta keletas įklausimŲ Vicepirm.
Vytautas Abraitis klubo vardu
išreiškė padėką už sėkmingą ir
daug darbo įdėjusiam vadovau
jant klubui buvusiam pirminin

kui Antanui Kašubai. Motinos i DRAUGAS, penktadienis,
dienos minėjimo dalyviai pralei-,
do laika puikioj nuotaikoj. Da
bar laukiame birželio tragišku
įvykių minėjimo.
Serafiną Sukarevičienė I

1980 m. gegužės mėn. 30 d.

PETRUI INDREIKAI ir SEIMAI
gili užuojauta liūdesio valandoje, mirus
brangiai žmonai ir motinai.
Stase, Meilute, Gerutis
Indreikai ir šeimos

Už mano mylimą vyrą

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, jos dukrai

EUGENIJAI ŠATRAITIENEI, vyrui ALBINUI ir
sūnui su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

PRANĄ

jo 15 metų mirties sukaktį minint. Iv. Mišios
bus aukojamos Tėvų Marijonų koplyčioje Chicagoje gegužes 31 dieną.

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse gegužės 26 d. prie Steigėjų paminklo buvo prisiminti visi mirusieji ir šiose kapinės*
palaidoti lietuviai. Iškilmių garbės sargybą ėjo uniformuoti lietuviai šauliai ir jūrų šauliai. Buvo padėtas gėlių vaiinkas, pagerbiant steigėjus. Apeigoms vadovavo kapinių direktorius kun. J. Stankevičius, Kapinių sklypų savininkų
draugijos pirm. Lottie Giedraitienė, prie vainiko buvo Paulina Šukytė ir Algis Barakauskas, iškilmių pagrindinį žo
dį tarė Algis Regis, programai vadovavo K. Laukaitis.
Nuotr. Č. Genučio

S P O R T O APŽVALGA

Taip pat šv. Mišios už jo vėlę bus auko
jamos Tėvų Marijonų koplyčioje, Thompson,
Conn. ir Pietų Amerikoje.
Nuoširdžiai prašau pažįstamus už jo vėlę
šia proga pasimelsti.

niame rate. Pirmauja Kauno
Drobė, Vilniaus Statyba, Kauno
Atletas ir Vilniaus Mokslas.

atrodo, kad Stielike y r a paten
(Atkelta ii 2 pal.)
TRUMPAI Iš VISUR
lus. Vėliau Argentina nugalėjo! kintas savo padėtimi pas Real
TAI BENT LENKTYNES
Madrid. Ir Franz Beckenbauer
Airijos rinktinę 1:0 rezultatu.
perėjimas pas HSV (Hamburg)
o
Netoli Sydnėjaus, Australijo
Pasirodo, kad HSV (Ham- nėra tikras dalykas, nes "Cos- je, neseniai įvykusiose motocik
burg) komandai dar ankstoka mos" jam siūlo už 2 metus 1.2 lų rungtynėse du dalyviai, neiš- j
šaldyti šampaną. Po to, kai F. C. milijonų dol. ir tai nėra "gra laikę rungtynių įtampos, mirė. O
O. Gešventas rungtynių pabaigoje tarp įaud-į
Bayern net 6:0 nugalėjo Dues- šiai.
seldorfo "Fortūną", o HSV pas IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS rintų žiūrovų kilo peštynės, per
save Hamburge tik 2:0 "Eintkurias buvo sužeista 13 policiniu
— Stalo teniso tarptautinia kų ir areštuota 70 mušeikų.
racht" Braunschweig, abi komandes turi ne tik lygų taškų me mergaičių turnyre Lvovo
PAVOJINGAS SPORTAS
skaičių, bet ir įvarčių atžvilgiu į mieste Sov. Sąjungos rinktinė fi
Austrijoje slidinėjimo sportas
HSV vos, prašoka savo pajė į nale nugali Rumuniją 3-2 ir laigų varžovą. Po rungtynių HSV! mi pirmąją vietą. Rinktinėje ge- toks populiarus, kad per metus
treneris Branco Zebec barė savo į riausia buvo kaunietė J. Danile-1 įvyksta 80,000 nelaimingų atsikomandą, sakydamas, kad vien j vičiūtė. Ji taip pat laimėjo ir in- j tikimų, reikalingų mediciniškos
tik anglas Kevin Keegan žaidė Į dividualinį turnyrą, baigmėje nu • pagalbos. Statistika rodo, kad
kaip tikras profesionalas, o kiti galėjusi čeką M. Brohovą 2-1. §įų nelaimių pagrindinės priepasirodė, kaip vidutiniai mėgė- j Neužteko toš ji dar pasipuošė ir • dagtys yra: stoka patyrimo aukš
jai.
Į mišraus dvejeto V-ja vieta, žais-1 tesniuose kalnuose, nesilaiky• dama su I. Podnasovu.
imas kalnų slidinėjimo taisyklių!
Garsi italų komanda "Interno- i Vilnietis J. Rušakevičius žaidė I ir leidimasis nuo kalnų neblai- j
zionale" (Tnter. Milano) tapo ' jaunių rinktinėje, kuri laimėjo | viame stovyje...
1980 metų Italijos futbolo meis-1 antrą vietą.
NAUJAS REKORDAS
teriu. Liūdnai šis sezonas baigė
Plaukimo tarptautinėse var
si taip pat garsiai Milano koman žybose Vienoje, dalyvaujant
Vak Vokietijos lengv. atleti
dai A. C. Milano, kuri dėl paski Austrijai, Anglijai, Šveicarijai, kos tarptautinėse varžybose len
rų žaidėjų kyšių ėmimo buvo V. Vokietijai, Vengrijai, Danijai kas Jasek Wszola pastatė naują
"nulaipinta." į "B'' (antrąją) — ir Čekoslovakijai, Lina Kačiušy-1 pasaulio rekordą šuolyje į aukšLygą. Italijos labai talentingas I tė laimi 200 metr. krūtine pirmą į tį. Jis peršoko 7 pėdas ir 8% injaunas puolėjas Paolo Rossi (Pe : vietą per 2:32,5. Vilnietis Rober-j čo (2,35 mtr.). Senas rekordas
rugia) už tokius prasižengimus į tas 2ulpa laimi tą pačią distan-1 priklausė rusui Vladimir Yasbuvo diskvalifikuotas net tre-į ei ją vyrų klasėje per 2:20,9.
chenko su 7'-81,4 nuo 1978 m
jiems metams. Tai gali būti lygu
— Futbolo pirmenybėse Klai birželio mėn.
pėdos
Atlantas nugali Vitebską
jo karjeros pabaigai.
2-1, o Vilniaus Žalgiris — ChaDabartinis "Cosmos'
(Newj barovską 3-0.
York) treneris Hennes Weiswai- j — Krepšinio pirmenybėse bai
ler nori iš ispanų Real Madrid gėsi antrasis ratas ir 6 pirmopavilioti vokietį Uli Stielike, bet šios komandos dalyvaus baigmi-

LIETUVIAI
FLORIDOJE

HANĄ,

!

Daytona Beach, Fla.
MINĖJO MOTINOS DIENĄ
Gegužės 17 d. 12 v a i Dayto
na Beach ir apylinkių Amerikos
Lietuvių klubas minėjo Motinos
dieną. Gausūs klubo nariai ir atsi
lankiusieji svečiai užpildė Sweden House restorano salę. Minė
jimo pagrindiniu kalbėtoju puvo
pakviestas Jurgis Janulaitis, gerai
žinomas kaip geras kalbėtojas.
Prelegento tema "Mano motina"
buvo 'gilios minties, patriotinės
dvasios ir jautriai pavaizduotais
sunkių anų laikų sąlygų per
gyvenimais.
Prelegentas, nukeldamas klau
Juozui Stempu/iui "Nationalities Services Center" už veiklą įteikė plakėte. sytojų mintis į senovės vergijos
Nuotr. VI. Bacevičiaus bei okupacijos laikus, vaizdžiai
Jis čia pagerbiamas muzika. Salia Vinelovienė.
nušvietė vargo kelius, kuriais bu
vo lemta eiti lietuvei motinai.
CLEVELAND, OHIO
Gražiai tiesdamas paralelę tarp
dienų moti
tokUds
a t v e j a i S anų laikų ir šių
(Atkelta iš 4 p s l )
,nhlk^ ^
nos, prelegentas pabrėžė, kad
; Įprasta, organizacijos ir pavieesant tremtyje, -nors ir laisvame
kitą sukaktį atžymint, džiaugs-, niai asmenys nori sukaktuvininkrašte begyvenant, motinos pa
mą drauge su parapiečiais dali- ; ką pasveikinti. Rengėjai yra mi
reigos pasilieka tos pačios. Moti
nantis, Mūsų Žingsniai, pasitel- tarę, kad visi sveikinimai laukianos nepalaužiamas pasiaukojimas
kę talkos komitetą, birželio 29 mi tik raštu. Jie, laiku gauti ir
Lietuvai ir meilė savo šeimai
d. rengia minėjimo akademiją ir sugrupuoti, akademijoje bus payra stipriausias pagirindas l:etwyvaišes. Į minėjimą yra pakvies- \ garsinti, sudėti į albumą ir įteik
bės išlaikymui. Tik. susipratusi ir
tas kun. dr. Pranas Gaida. "Tė- į ti Jubiliatui. Taip tvarkantis,
gilioje patriotinėje dvasioje išau
viškės Žiburių" redaktorius, ku-1 bus išvengta kartojimosi ir su
ginta jaunoji karta bus paruoš
ris kalbės apie lietuvį kunigą da į taupyta laiko. Mes kviečiame vita kovai dėl Lietuvos laisvės, baibartinėj lietuviškoj parapijoj.' sus tą dieną skirti kun. G. Ki; gė kalbėtojas.
Bus meninė programa, kurią at- ' jausko sukakčių garbei. SukakNors formalaus susirinkimo
iiks Grandinėlė. Akademijos pa- čių akademija prasidės 4 vai. pobaigoje kalbės ir pats sukaktuvi. Į piet, sekmadieni, birželio 20 d. i motinos dienos proga minėjimo

Konstancija Hanas

E L E N A IR JUSTINAS D I R G I N e i A I
KANI ir IGNAS PODĖLIAI
ALDONA IR EDV. V A R E K O J A I
Si. Peterburgas, Florida

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 S o . California Avenue
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika y Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m.
gegužės 27 d., 2:20 vai. popiet, Chicagoje, po sunkios ir ilgos li
gos mirė

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tef. 422-2000

A. A.

VET. GYD. KAROLIS J. AVIŽIENIS
Gimė 1900 m. rugsėjo 12 d. Stagarių kaime, Kriukų valsč.,
Joniškio apskr. Lietuvos Kariuomenės atsargos leitenantas, buvo
nariu: Vet. Gyd. S-gos, Lietuvių Fondo, Lietuvių Bendruomenės,
Tautos Fondo ir Veteranų S-gos.
Liko giliai nuliūdę: žmona Marija, sūnus Karolis, marti Liucija>
anūkai Algirdas, Jūra ir Audra, Lietuvoje duktė Marija, žentas Rai
mundas ir anūkė Elytė ir kiti giminės Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71
Street.
Atsisveikinimas bus penktadienį 8 vai. vakare koplyčioje.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 31 dieną. Iš koplyčios
10:30 vai. ryto bus atlydėtastas į Svč. Mergelės Marijos Gimimo par.
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šermenyse ir laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus — Tel. 476-2345.

A- + A.

KOTRYNAI KARVELIENEI mirus,
jos vyrą STEPONJį, ii jos dukras DŽIAKELINJį, PA
TRICIJA ir BARBCftJį su ŠEIMOMIS širdingai už
jaučiame.
Zuzana ir Bladas Daukantai

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti,

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th Av., C i c e r o
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ ALITOMOBH IAMS STATYTI
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DRAUGAS,penktadienis, 1980 m. gegužės mėn. 30 d\

CHICAGOS ŽINIOS

X Joan P . Kuraitienė, Kento
valst. universitete apgynė diser
PRIGfcKfc
VOGfi IŠ ŠALPOS
taciją ir gavo daktaro laipsnį iš
aukštojo mokslo administraci
Du jaunuoliai, grįžo į Chica
Motina Frankie Mae Colejos, šiuo metu ji dirba preziden
gos miesto centrą po Cubs žai man, 51, jos duktė Finese, 26
to padėjėjos pareigose Dyke
dynių VVrigley Field, ir vienas m., ir kita duktė Hope, 32 m.,
kolegijoje, Clevelande, Ohio.
jų norėjo plaukti skersai Chi gyvenančios 609 E. 45 St, Chi
Jaunoji daktarė yra Vytenio P.
cagos upę n etoli "VVashingtono cagoje, areštuotos ir patrauk
Kuraičio,
anksčiau
gyvenusio
gatvės ir plaukdamas prigėrė. tos teisman. Kaltinamos apgau
X "Draugo" atkarpoje šian
Chicagoje,
žmona.
Lavoną
ištraukė ugniagesių de lingai įvairiais vardais iš šalpos
dien baigiame spausdinti dr.
x
Vytautas
Kamantas,
PLB
išėmusios 266,000 dol. per pas
partamento
narai.
Konstancijos Paprockaitės - Ši
valdybos
pirmininkas,
korp!
kutinius 10 metų.
maitienės pasakojimus "Mote
T
I
R
U
ŠOFERIŲ
FONDĄ
ris su baltu chalatu". Rytoj pra "Vytis" filisteris, dalyvaus Aka
MOKESČIAI U2 CIGARETES
Darbo departamento investidėsime spausdinti Juozo Vai- deminio skautų sąjūdžio dieno
gatoriai tiria šoferių sąjungos
Nuo birželio 1 d, Cook apakai
čeliūno paruoštų atsiminimų se, kurios ruošiamos rugpiūčio
21-24
dienomis.
Jis
vadovaus
pensijų
fondą
Chicagoje.
Yra
tis
ims po 5 et. mokesčių už ci
pluoštą "Slaptas kunigas Rusi
simpoziumui,
kurio
tema
"Kokį
įtarimų,
kad
fondo
tarybos
pa
garečių
pakelį. Tikimasi surink
joje".
įnašą jaunesnieji gali duoti lie
tikėtiniai savo pietums ir pasi ti per metus 24 miL dol. ir pa
x Kun. Petras P. Paurazas, tuviškajai visuomenei". Studijų
metų lietuvių abiturientų supažindinimo su visuomene vakare, gegužės 18 d. surengtame Moterų federacijų klu tarimui samdė jachtą Miami ir naudoti tą sumą sveikatos įstai
Sv. Adrijono parapijos klebo dienos vyks Three Rivers vieto Šių
bo ir motinų komiteto, iškilmių pradžia. B kairės: D. Bazienė, N . Gaizutienė, M. Marcinkienė ir J. Kerelienė. To fondas už 3.5 mil. dol. pirko goms.
nas, sekmadienį minės 25 metų vėje, Michigano valstijoje, tarp liau — abiturientai.
Nuotr. P. Malėtos lėktuvą.
IŠ MJJ)WAY
kunigystės sukaktį šv. Mišio- Chicagos ir Detroito.
I WASHINGTONA
SUGAVO 2UDIKA
mis 2:30 vai. popiet parapijos
x Jonas E. Pakel išrinktas
bažnyčioje
(7000 S. Washte- Chicago Savings prezidentu.
Sekmadienį, birželio 1 d., 3:30
Teismui atiduotas negras R.
naw Ave.). Priėmimas ruošia Perima pareigas iš savo moti
Hufft 20 m., įtariamas nužudęs vai. Midway aerodrome, Chica
mas Marijos aukšt. mokyklos nos Philomenos Pakel Jis yra
PO ABITURIENTŲ BALIAUS bas ne naujiena — jau ir jis ardžiusi savo gražią puokštę, "Chicago Sun-Times" išvežioto- goje, bus džazo ir pianisto kon
salėje tuojau po šv. Mišių. Kun. baigęs Lojolos universitetą ir
pradedant
ją F. Astrellą, 25 m. Kitas už certas, iškilmingai
Paurazas ilgai darbavosi lietu paskutinius 7 metus buvo tos
Gaila, kad ir gražūs įvykiai pats darosi dalimi šios gražios po orchidėjų šakutę išdalino puolime dalyvavęs, W. Daniels, lėktuvų susisiekimą iš Midway į
vių parapijose ir neseniai buvo bendrovės viceprezidentas.
praeina, ir belieka tik prisimi tradicijos. Keli metai iš eilės komiteto narėms N. Gaižutie- 24 m., policijos susektas, bandė Washingtoną ir St. Louis.
nei, N. Balzarienei, D. Dirvojis vadovauja programai.
paskirtas klebonu Šv. Adrijono
X Raminta Raslavičiūtė-Saik nimai Tiek buvo dirbta ir pla
nienei,
V. Kosmonienei, S. Tras- pabėgti ir buvo nušautas.
parapijoje, kur jis tuo metu ėjo gegužės 26 d. sulaukė sūnaus, nuota, kad abiturientų pristaty D. Polikaičiui užgrojus mar
pagelbininko pareigas. Jis pra kuriam išrinko Dariaus vardą. mo balius gerai pasisektų, o šą, į salę pradėjo žingsniuoti kienei ir Al. Likanderienei, nors
GREITA PAGALBA
dinius mokslus baigė šv. Juo Motina ir naujagimis jaučiasi šiandien prisiminus atsidus abiturientai. Tėvai ir mamos iš* aš ir ne komitete.
Įvedus telefoną 911, kuriuo
Neo-Lithuanų orkestrui už
zapo —. Šv. Onos parapijoje ir gerai ir tikisi greitai grįžti į tam, "koks gražus buvo balius". pasididžiavimo net kėdėse paki
galima
greit prisišaukti pagal
arkivyskupijos filosofijos ir teo savo namus, Eik Grove, UI.
Gegužės 18 d., sekmadienį, lo, tokie gražūs buvo jų vaikai. grojus pirmą valsą, abiturien bą užpuolimo ar gaisro atveju,
loginę seminarijas. Sukaktuvi Nauju anūku džiaugiasi trečią Moterų Federacijos pirmininkė Ne mažiau už tėvus džiaugėsi tai pakvietė mamytes, o abitu
ninkas ilgai mokytojavo Mari kartą seneliais tapę Regina ir M. Marcinkienė lygiai 6 vai. močiutės ir seneliai, stengda rientės tėvelius pašokti. Ben juo sėkmingai pasinaudojama.
J. A. VALSTYBĖSE
Pravedus tyrimus, nustatyta,
jos aukštesniojoje mokykloje.
miesi
greta
sėdintiems
stalo
bi
draamžiai
partneriai
geriau
šo
vak.
pasveikino
susirinkusius
Leonas Raslavičiai, o broliuku
— JAV LB Visuom, reik. ta
kad, pašaukus šiuo numeriu, at
svečius. Net nustebau tokiu čiuliams tiksliau nusakyti, kuris ka. Čia sūnus neapsuka mamos
—
dvi
jau
vyresnės
jo
sesutės.
ryba
tragiškojo Birželio sukak
x šiandien prasideda Poezi
yra jų pasididžiavimas ir viltis. kaip norėtų, čia dukrai tėvo siliepiama per 36 sekundes,
punktualumu,
sakė,
pradės
6-tą
x Lemonto De Andreis semi
maždaug po šešto suskambėji- čių proga yra paruošusi pavyz
jos dienos Chicagoje. Vakaras
ir pradėjo. Taigi, pasveikino Kiekvienam rūpėjo savo pama žingsnis per lėtas, tačiau visi
dinę medžiagą kreiptis į JAV
narijos
bažnyčioje
birželio
1
d.,
mo.
yra skirtas Kristijonui Donelai
svečius ir abiturientus, kurių tyti ir kitam parodyti. Jaunimas patenkinti. O tiesa, ir užmiršau,
politinio gyvenimo vadovus h*
sekmadienį,
12:30
v.
bus
lietu
čiui. Programa 8 vai. vak. Jau
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A. Deckys, Stasys Gelvickis,
nusėdi vietoj, atrodo, kojos pa
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Calif., gegužės 1S d. laidoje pa
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tei įteikė po raudoną rožę ir
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sniego iš viso nevežė. Jis prisi cijos. Kiek anksčiau (V. 11) pa
su dainomis ir šokiais. Rež. L Balfo gegužinė bus birželio 22
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pažino turįs ir daugiau mela skelbė daug žinių apie suimtus
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Barauskas, Violeta Karosaitė,
gimęs 1908 m. Lietuvoje, Prie
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Jaunutis Puodžiūnas ir studijos
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vynus,
mokiniai. Kviečiami visi atsi gyvą lietuvybę iš kartos į kar lydėjo Asta Ramanauskaitė, Re
desy paliko Žmoną Teresę, še
duktė Audra, pati dainuodama dr. Jonas Zekas mirė trečiadie
lankyti. Bilietai prie įėjimo.
šias
dukras ir du sūnus. Be to,
SUJUNGIA
MOKYKLAS
tą įgyvendinamas tik per lie nata Ramanauskaitė, Ilona Pas- ir gitara pritardama (gitaro nį, gegužės 28 d., Boca Rotan
dar
paliko
27 anūkus ir 5 pro(pr.) tuviškas šeimas. Todėl kiekvie kauskaitė, Eglč Rimavičiūtė, Da mis pritarė dviese). N. Pupie- Community ligoninėje, Fla. Jis Iš keturių katalikiškų mokyk
anūkus. Palaidotas
balandžio
X Albinas Kurkulis, akcijų na lietuviškos šeimos užuomaz- na Kardokaitė, Asta Vaičaitytė, nei vadovaujant, abiturientai, ilgai ligonius gydė Šv. Teresės lų Chicagoje bus sudarytos dvi.
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Andre
kapinėse.
brokeris, dirbąs su Rodman & ga, kiekvienos jungtuvės mus j Milda Arlauskienė, Ramūnas kurie priklauso jos tautinių šo ligoninėje Waukegan, Dl. A. a. Sujungiamos Visitation, AquiBradshaw, Inc., patarnauja ak džiugina. Ypač džiugina tos Į Saplys, Jeronimas Rusinavičius, kių grupei, pašoko vieną gražų dr. Jono Zeko kūnas bus atga nas, Unity ir Šv. Tomo Akvinie imniiniiMimiitiiiimnimiiiyiiumitiim
cijų bonų, fondų bei kitų verty jungtuvės, kai jungiasi aktyvūs > Donatas Ramanauskas, And- šokį, kurį reikėtų padaryti abi bentas į "VVaukeganą. šermenys čio mokyklos.
Advokatus
bių pirkime ir pardavime. Susi mūsų tautinio gyvenimo nariai. rius Paškauskas, Andrius Ka turientų baliaus tradiciniu šo bus penktadienį 7:30 vai. vak.
GINTARAS P. 6EKRAS
Peterson laidotuvių koplyčioje, 31 d., 11 vai. ryto iš Šv. Baltrą
domėję skambinkite 977-7916. Tokios jungtuvės buvo balan siulis, Kęstutis Aušrotas ir Mar kiu.
Padėkos ženklan gėlės buvo 408 N. Sheridan Dr., Wauke- miejaus lietuvių parapijos baž Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
(ak.) džio 26 d. Šv. Adriono parapi tynas Yčas.
Kun. Algimantas Kezys pa įteiktos M. Marcinkienei, J. Ke- gan. Dl. (tel 623-0495). Laido- nyčios, 730 Lincoln Ave. Laido Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
x Devynerių metų Sunny jos bažnyčioje, kai kun. Algi
ir pagal susitarimą.
moksle priminė, kad "laiminga relienei ir D. Bazienei, kuri, iš- • tuvės bus šeštadienį, gegužės jamas Prisikėlimo kapinėse (As
Rolls Floridoje, įsikūrimo su mantas Kezys, SJ, moterystės
me gyvenime neužmirškite, kad
cension Cemetery). Pasiliko di Tel. 776-5162 arba 776-516S
kakties proga lietuviai kviečia sakramentą palaimino Indrės
esate lietuviai ir niekada nenu
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Schreider ir Kiti giminės, bei pa
Indrė yra iš Chicagos, Albi-! mes, kad šie jaunieji, šaknimis
Visi kurie įdomaujatės — nos ir Liūdo Ramanauskų duk- i įaugę į savo tautą, niekada nuo
žįstami.
skambinkit komiteto nariams: ra. Baigusi Kr. Donelaičio aukš- j jos nenutols.
A. a. dr. J. Zekas buvo vienas
iš pirmųjų Waukegano lietuvių
tesniąją lituanistinę mokyklą ir
M. P. Kiela Chicago
Vestuvinės vaišės įvyko Jau
jaunuolių, pasiekusių medicinos
812—737-1717 baleto studijas Columbia kole nimo centre. Ir tai prasminga,
Jonas Karvelis
gydytojo laipsnį ir gydęs Waugijoje. Yra baleto mokytoja. nes čia Indrė praleido skautų
Beleckas Sunny RjlJs
PrtaiminkMJ 1905-1877
kegano lietuvius. Jis buvo žinoKaip ir jos tėvai, aktyvi skautė.' sueigas ir tautinių šokių repeti904—773-3333 Raimondas yra Kanados Rai- ; cijas.
Didelio formato, 456 pusi. Kieti
I mas chirurgas, dirbęs savo pro
viršeliai.
Autoriaus leidinys. Spau
;
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ir
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mondo ir Irenos Paškauskų sū-j Vaišes pravedė Vytautas RuMikonls Clevelande
dė
Morkūno
spaustuvė 1979. Kai
ligoninėj. Kiek dr. Zekas nega
21fi—531-2190 nus. Baigęs lituanistinę mo- j pinskas. Grojo Neo-Lithuanų
na su persiuntimu $13.60. ūunois
lėjo prisidėti pilniau prie labda- gyventojai dar prideda 73 et vals
kyklą ir McMaster universite-' orkestras. Albina ir Liudas Ra
D. Bulaitis Detroite
j
ringos veiklos, jo žmona Moni- tijos mokesčio.
tą Hamiltone. Metus laiko stu- j manauskai ir Irena ir Raimon813—280-2969
;
ka užpildydavo spragą ir plačiai
Užsakymus siųsti:
dijavo prancūzų kalbą Greno-i das Paškauskal gali tik pasiį
pravesdavo
labdaros
darbus
šv.
ble
u-te
Prancūzijoje.
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džiaugti
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vaikais,
o
jaunieĮ
R, Kezys New Yorkas ir
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St^
New Jersey
212—769-33001 kas, šeko tautinius šokius "Gin I šiems linkime daug laimės.
Į Indrė Ramanauskaitė ir Raimondas Paškauskas, moterystės sakramentu susi- į Teresės ir s e s e u ų vienuolių š a l Chicago, m. 40629
junge.
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